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Midway Holding
En starkare ställning

Från konglomerat till fokuserad industrialist

Midway har genomgått en metamorfos från konglomerat till industrialist. På fem år har man gått från 14
innehav till fyra: HAKI, NOM Holding, FAS Converting och Landqvist. HAKI är en av Nordens ledande aktörer
inom ställningssystem och det innehav som Midway kommer koncentrera resurserna på framöver, vilket
kommer göra bolagets pro.l som fokuserat industribolag ännu tydligare.

Strategiskifte i HAKI mot högre lönsamhet och förvärvsdriven tillväxt

HAKI har de senaste åren genomgått ett strategiskifte med målet att ompositionera bolagets organisation
och erbjudande för mer jämn tillväxt och högre uthållig lönsamhet. Detta bör leda till högre marginaler och
bättre kassa2öden. De sistnämnda tror vi kommer användas för utdelningar samt tilläggsförvärv inom HAKI,
vilket kommer stärka bolagets marknadsposition ytterligare.

Bortglömd aktie med stora underliggande värden

Vi ser ett motiverat värde på 17,5-18,5 kr, vilket betyder medelhög potential till låg risk. Den låga risknivån
underbyggs av en värdering på <1x P/B 2020e på mycket nerpressad intjäning. På sikt .nns potential till
ytterligare värdeskapande genom förvärv, vilket vi inte räknar med explicit i prognoserna.

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 20e 0.12 0.12 0.0%

EPS, just 21e 1.06 1.06 0.0%

EPS, just 22e 1.68 1.68 0.0%

Kommande händelser
 
Delårsrapport Q3 2020 2020-10-23

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 27.3m

Market cap 396

Nettoskuld 78

EV 474

Avg. No. of Daily Traded Sh. 8.6(k)

 
Prognos (SEK)

 
19 20e 21e 22e

 
Sales,m 796 594 648 696

Sales Growth 3.7% (25.4)% 9.1% 7.3%

EBITDA, m 124 74 107 131

EBIT, m 62.2 13.2 41.1 62.2

EPS, adj 1.87 0.12 1.06 1.68

EPS Growth 9.3% (93.8)% 820.9% 57.8%

Equity/Share 17.6 17.2 18.3 19.5

Dividend 0.00 0.00 0.50 0.80

EBIT Marginal 7.8% 2.2% 6.3% 8.9%

ROE (%) 14.1% (0.3)% 6.0% 8.9%

ROCE 10.4% 2.1% 6.7% 9.7%

EV/Sales 0.60x 0.80x 0.73x 0.68x

EV/EBITDA 3.8x 6.4x 4.4x 3.6x

EV/EBIT 7.6x 35.8x 11.5x 7.6x

P/E, adj 7.8x 125.5x 13.6x 8.6x

P/Equity 0.8x 0.8x 0.8x 0.7x

Dividend yield 0.0% 0.0% 3.4% 5.5%

FCF yield (7.5)% 18.0% 3.9% 7.9%

Net Debt/EBITDA 1.2g 1.0g 0.5g 0.3g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 17.50 - 18.50
  
Current price SEK14.50

Risknivå Low

Kurspotential Medium

Kursutveckling 12 mån
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Sammanfattning
En starkare ställning

Investment Case

Midway är ett investmentbolag som successivt genomfört en metamorfos till att bli en fokuserad industrialist. Det
största innehavet HAKI förväntas generera mer jämn tillväxt och högre marginaler, understött av ett strategiskifte i
bolaget. Koncernens nettoskuld har tagits ner väsentligt, vilket öppnar för %er förvärv inom HAKI och återupptagen
utdelning. Efter ett stort försäljningstapp 2020 ser vi framför oss en betydligt ljusare framtid under kommande år.

Från konglomerat till fokuserad industrialist

Midway har genomgått en metamorfos från konglomerat till industrialist. På fem år har man gått från 14
innehav till fyra: HAKI, NOM Holding, FAS Converting och Landqvist. HAKI är en av Nordens ledande aktörer
inom ställningssystem och det innehav som Midway kommer koncentrera resurserna på framöver, vilket
kommer göra bolagets pro.l som fokuserat industribolag ännu tydligare.

Strategiskifte i HAKI mot högre lönsamhet och förvärvsdriven tillväxt

HAKI har de senaste åren genomgått ett strategiskifte med målet att ompositionera bolagets organisation
och erbjudande för mer jämn tillväxt och högre uthållig lönsamhet. Detta bör leda till högre marginaler och
bättre kassa2öden. De sistnämnda tror vi kommer användas för utdelningar samt tilläggsförvärv inom HAKI,
vilket kommer stärka bolagets marknadsposition ytterligare.

Cyklisk marknad men tydliga underliggande drivkrafter

HAKI är beroende av byggkonjunkturen samt investeringsnivåerna inom olja- och gassektorn, men
ökande arbetskraftskostnader och ökat fokus på säkerhet driver en underliggande efterfrågan på bolagets
lösningar oräknat konjunktur. En mer balanserad slutkundsportfölj med ökat fokus på infrastruktur och
industriservice kommer också minska cyklikaliteten och ge HAKI förutsättningar att visa mer jämn tillväxt
över tid.

Starkare 2nansiell ställning ger möjligheter

Midway har sedan 2015 gått från en nettoskuld på 641 mkr till 78 mkr per Q2 2020 (inkl IFRS 16), vilket
skapar möjligheter för dels återupptagen utdelning men också förvärv. Det första förvärvet under HAKI:s
nya strategi genomfördes i slutet av 2019 och man har beredskap för mer. Vi räknar med att Midway kan
öka EBIT med >80% vid fullt utnyttjande av be.ntliga kreditramar. Övriga innehav i portföljen kan därtill
potentiellt också säljas och ge ytterligare förvärvsutrymme.

Värdering

Vi ser ett motiverat värde på 17,5-18,5 kr per aktie, vilket betyder medelhög potential till låg risk. Värderingen
bygger på en kassa2ödesvärdering samt en sum of the parts-kalkyl baserad på relativvärdering av HAKI samt
observerade förvärvsmultiplar för övriga innehav. Den låga risknivån underbyggs av en värdering på <1x P/B
2020e på mycket nerpressad intjäning. På sikt .nns potential till ytterligare värdeskapande genom förvärv,
vilket vi inte räknar med explicit i prognoserna.
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Midway i grafer

Omsättningsmix per bolag (2019)
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HAKI: omsättning och rörelsemarginal (mkr)
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Beskrivning av Midway

Midway är ett investmentbolag med fyra innehav som är organiserade i två aLärsområden: Safe Access Solutions
och Industrial Services. Safe Access Solutions omfattar bolaget HAKI och Industrial Services omfattar bolagen FAS
Converting Machinery, Landqvist Mekaniska Verkstad samt NOM Holding. Midway påbörjade 2017 ett strategiskifte
som syftar till att renodla koncernen från ett konglomerat till en fokuserad industrialist med Safe Access Solutions
i centrum.

Översikt av Midway-koncernen

Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Historik

Midway har en lång historik som ägare och utvecklare av bolag:

• 1989: Bolaget grundas genom en avknoppning från investmentbolaget Skåne-Gripen och börsnoteras kort
därefter (1990)

• 1991: Midway förvärvar HAKI

• 2009: Förvärv av FAS Converting Machinery

• 2012: Förvärv av Landqvist Mekaniska Verkstad

• 2013: Strategiskifte mot att fokusera på färre innehav samt upphöra med aktiv kapitalförvaltning. Koncernen
består då av 16 hel- eller majoritetsägda portföljbolag samt två intressebolag
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• 2016: Beslut om ny strategisk inrikning för NOM Holding, innebärande fokus på produkter med hög
avkastning på sysselsatt kapital och god tillväxtpotential

• 2018: En ny strategi utarbetas för HAKI efter en större genomlysning av bolaget, med målet att skapa en
långsiktigt växande verksamhet med stigande lönsamhet

• 2019: HAKI förvärvar brittiska Span Access Solutions, vilket är det första förvärvet i Midways omvandling
från konglomerat till industrialist med fokus på HAKI

HAKI

Verksamhet

HAKI utvecklar och tillverkar produkter och lösningar för säkra och ergonomiska temporära arbetsplatser, främst i
form av ställningssystem, väderskyddsystem och hängande plattformar. Användningsområdet för HAKI:s lösningar
är brett men omfattar i huvudsak tre områden:

• Bygg, t.ex. nybyggnationer eller fasadrenoveringar

• Infrastruktur, t.ex. reparation och underhåll av broar

• Industriservice, t.ex. underhållsarbeten inom oLshore- och processindustrin

Exempel på användningsområden för HAKI:s produkter och lösningar

Källa: HAKI, Erik Penser Bank

Grunden till HAKI-systemet utvecklades för drygt 60 år sedan, och är enligt bolaget än idag ett av de lättaste
systemen att arbeta med på marknaden. Systemet består av ett tiotal huvudkomponenter som på ett 2exibelt sätt kan
monteras ihop för att passa kundens behov, och genom en patenterad låsningsmekanism kan en ställning monteras
på ett enkelt och säkert sätt med begränsat manskap. Detta betyder signi.kanta tids- och kostnadsbesparingar för
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slutkunden. Livslängden hos bolagets produkter är mycket lång, och det är inte ovanligt att byggnadsställningar som
producerades för 20 år sedan fortfarande är i bruk.

HAKI:s kunder utgörs framförallt av företag som är specialiserade på ställningsbyggnation eller industriservice, men
även slutanvändare som bygg- och anläggningsbolag. Huvuddelen av HAKI:s intäkter kommer från försäljning av
ställningssystem, men man bedriver även en viss del uthyrning, exempelvis till nya kunder som önskar testa systemet
innan de vill ta steget fullt ut och göra en större investering.

HAKI:s kunder och slutmarknader

Källa: Erik Penser Bank

HAKI är en av de ledande aktörerna i Norden, som tillsammans med Storbritannien utgör bolagets huvudmarknader.
Sverige och Norge är de enskilt viktigaste länderna och stod under H1 2020 för knappt 2/3 av omsättningen.
Byggsektorn står för ungefär hälften av omsättningen, medan infrastruktursektorn och industriservice utgör
uppskattningsvis 25% var. Av efterfrågan från byggsektorn är omkring hälften drivet av nybyggnation och hälften av
renoveringsarbeten. Inom industriservice är olja- och gassektorn oLshore det enskilt viktigaste kundsegmentet.
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HAKI: försäljning per land (H1 2020)
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HAKI: omsättning per bransch
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Källa: Erik Penser Bank

Produktionen sker vid huvudkontoret i Sibbhult i nordöstra Skåne samt i Ungern. Tillverkningen i Sibbhult är till stor
del robotiserad och har möjlighet att expanderas väsentligt vid ökande efterfrågan. Cirka 70% av ställningssystemen
tillverkas i stål och 30% i aluminium, där fördelningen beror på den branschvisa försäljningsmixen: aluminium är
t.ex. det material som används av oLshorekunder inom olja och gas, medan stål efterfrågas i större utsträckning hos
kunder inom byggsektorn. Inköp av råmaterial sker från etablerade leverantörer till priser som avtalas halvårsvis. I
Sibbhult .nns även ett konsignationslager som bolaget ropar av från baserat på förbrukning, så att man därigenom
slipper hålla råmaterial i lager.

Distributionen i Sverige har traditionellt skett via ett antal lokala depåer, men från och med september kommer
den svenska marknaden servas av ett centralt lager beläget i anslutning till fabriken i Sibbhult, vilket förväntas öka
servicegraden mot kunderna. I Norge, Danmark och Storbritannien servas marknaden genom egna lokala säljbolag
medan den begränsade försäljning som går till övriga länder sker direkt från huvudkontoret i Sibbhult.

Strategi

HAKI har historiskt sett varit ett bolag som satt produktionen och tekniken i fokus, vilket inneburit att kundnytta och
försäljning inte fått leda utvecklingen. I takt med att marknaden har förändrats till att handla mindre om avancerad
produktion och mer om kundspeci.ka lösningar så har HAKI arbetat med en strategi för att anpassa bolaget till en
ny verklighet. Under 2018 sattes denna nya strategi som vilar på fem grundpelare:

• Ökat fokus på segment med komplexa behov, till exempel höga byggnader och broar

• Ökad diLerentiering av kunderbjudande: genom att tydligare diLerentiera mellan kunderna och deras behov
kan HAKI utveckla bättre lösningar som levererar ökat mervärde till kunden

• För2ytta identiteten från produktion till marknad: organisation och erbjudande ska anpassas utifrån de
segment och kunder man kommer fokusera på, samtidigt som den högautomatiserade produktionen bevaras

• Geogra.skt fokus: Norden och Storbritannien är HAKI:s hemmamarknader och man ska arbeta för att stärka
närvaron i dessa geogra.er

• Optimera försörjningskedjan: produktion och logistik ska anpassas efter den nya strategin, vilket bl.a.
innefattar en optimerad lagerhållning utifrån produkter och kunder

Vid sidan av den övergripande strategiförändringen har HAKI också arbetat med att utveckla sitt digitala erbjudande
ytterligare, vilket resulterat i lanseringen av två egenutvecklade digitala verktyg (HAKI BIM och HAKI Design Tool)
som kan användas för att modellera en lämplig ställningskonstruktion i 3D utifrån den aktuella byggnaden eller
strukturen. Genom att i förväg modellera den tilltänkta konstruktionen kan HAKI addera värde till kunden genom
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bättre eLektivitet och service i form av t.ex. optimering av materialbehovet vilket betyder lägre kostnader, mer
preciserad tidsåtgång och färre fel i projektet. Dessa verktyg efterfrågas i allt högre grad av bolagets kunder och
understödjer skiftet från produkter till lösningar.

Som en del i arbetet med att stärka närvaron på HAKI:s hemmamarknader har en förvärvsstrategi också utarbetats
för HAKI. Under 2019 förvärvades brittiska Span Access Solutions som tillförde specialistkunskaper, kundanpassade
lösningar och egna produkter i en geogra. HAKI redan var verksam inom. Förvärvsfokus för HAKI kommer framöver
att ligga inom två områden: bolag som kan bredda HAKI:s erbjudande, samt bolag som erbjuder alternativ till
be.ntliga lösningar. Förvärv ska också tillföra ökat värde till HAKI:s be.ntliga kunder eller ge tillgång till nya kunder.

Finansiellt

Under 2019 omsatte HAKI 548 mkr (+8% tillväxt jämfört med 2018) och redovisade ett justerat rörelseresultat på
69 mkr, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 11%.

NOM Holding

Verksamhet

NOM Holding består av de två bolagen Normann Olsen Maskin och Norgeodesi, vilka är verksamma på den norska
marknaden inom teknikinriktad handel till företagskunder inom framförallt bygg- och anläggningsbranschen.

Normann Olsen Maskin är ett av Norges äldsta teknikhandelsbolag och säljer bl.a. slip- och byggmaskiner,
lyftutrustning, materialhanteringsutrustning, luftrenare samt industridammsugare. Under 2016 beslutades om
en strategisk förändring i bolagets inriktning och sedan 2018 är man fokuserad på framförallt slip- och
anläggningsutrustning.

Norgeodesi säljer riktinstrument och utrustning för lantmätning samt bygg- och anläggningslaser. Erbjudandet mot
kund innefattar försäljning, service, support och utbildningar för samtliga produkter.

Verksamheterna inom NOM Holding servar sina kunder via anläggningar i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen och
Gardermoen.

NOM Holding: exempel på produkter

Källa: NOM, Erik Penser Bank

Finansiellt

Under 2019 omsatte NOM Holding 117 mkr (-2% tillväxt jämfört med 2018) och redovisade ett justerat rörelseresultat
på 11 mkr, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 9%.
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FAS Converting

Verksamhet

FAS Converting utvecklar, producerar och säljer maskinutrustning för konvertering av plast.lmsmaterial till
produkter på rulle. Med hjälp av utrustningen tillverkar kunderna huvudsakligen olika former av avfallspåsar i
återvunnen plast- samt industri.lm.

Bolaget grundades 1978 och är verksamt på en global marknad. Man är idag en av världsledarna inom området med
en marknadsandel på 10%. Europa står för 60% av bolagets försäljning, medan Nordamerika och övriga världen står
för 30% respektive 10%.

Försäljningen av maskiner står för cirka 60% av intäkterna medan eftermarknadsintäkter utgör resterande 40%.
Maskinerna har lång livslängd och representerar stora investeringar vilket betyder att försäljningen av dessa är
relativt slagig, medan försäljning av service och reservdelar ger ett mer jämnt intäkts2öde. Ambitionen är också att
öka andelen eftermarknadsintäkter från idag. Verksamheten har påverkats av det under 2018 antagna EU-direktivet
som syftar till att minska användningen av tunna plastbärkassar med 80% på så vis att man sett ett tydligt skifte
mot ökad efterfrågan på maskiner som används för tillverkning av avfallspåsar, samt att detta ska kunna ske med
återvunnen plast som insatsmaterial.

Produktionen sker i Arlöv i Sverige medan försäljning och distribution i huvudsak sköts via agenter.

FAS Converting: exempel på produkter

Källa: FAS Converting, Erik Penser Bank

Finansiellt

Under 2019 omsatte FAS Converting 75 mkr (-10% tillväxt jämfört med 2018) och redovisade ett justerat
rörelseresultat på 1 mkr, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 1%.

Landqvist

Verksamhet

Landqvist Mekaniska är ett verkstadsföretag som är specialiserade på legotillverkning av kvali.cerade komponenter i
små till medelstora serier för bland annat trailer-, bygg- och fordonsindustrin. Fokus ligger på skärande bearbetning,
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men man erbjuder även tjänster som exempelvis prototyptillverkning, bockning, pressning och ytbehandling.
Kundbasen utgörs av såväl internationella industrikunder som mindre regionala aktörer i Sverige.

Landqvist är ett gammalt familjeföretag med rötter från 1950-talet och har under de senaste åren sett en ökande
efterfrågan från såväl be.ntliga som nya kunder, vilket lett till att man utökat produktionsytan. Under 2021 planerar
man ytterligare investeringar i ökad kapacitet för att kunna hantera större volymer framöver.

Produktionen sker i Nossebro i Sverige, varifrån man också bedriver försäljning.

Landqvist: exempel på produkter

Källa: Landqvist, Erik Penser Bank

Finansiellt

Under 2019 omsatte Landqvist 56 mkr (-8% tillväxt jämfört med 2018) och redovisade ett justerat rörelseresultat på
9 mkr, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 16%.
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Marknadsanalys

Eftersom HAKI är Midways absolut största innehav och det bolag man kommer ha fokus på framöver så kommer vi
i detta avsnitt enbart beskriva den relevanta marknaden för ställningssystem och relaterade produkter.

Struktur och storlek

Världsmarknaden för ställningssystem kan förenklat sorteras i fyra vertikaler: typ av ställning, material,
användningsområde och geogra., enligt bild nedan.

Schematisk översiktsbild av marknaden för ställningssystem

Källa: Erik Penser Bank

Enligt data från marknadsanalytiker uppgår världsmarknaden för ställningssystem till USD 14 mdr (EUR ~12 mdr
eller ~125 mdkr), fördelad på huvudtyperna systemställning, rör och koppling samt gör-det-själv-ställningar. De
huvudsakliga skillnaderna mellan dessa handlar om funktionalitet och huvudsakligt användningsområde: gör-det-
själv-ställningen är en enklare ställning för mindre hantverksjobb, medan rör och koppling och systemställningar
bägge är mer avancerade ställningssystem för professionell användning inom bygg, infrastruktur och industriservice.

Distinktionen mellan systemställningar och rör och koppling är att systemställningen består av ett antal fasta
komponenter som är designade att passa ihop enligt ett visst system (likt ett Lego), till skillnad från rör och koppling-
ställningen som kan monteras på ett friare men mer arbetskrävande sätt. Detta betyder att systemställningen är
väsentligt enklare och snabbare att montera jämfört med en rör och koppling-ställning. HAKI:s erbjudande utgörs
uteslutande av systemställningar och man var en av de första som introducerade dessa på marknaden. Det .nns
ingen tillgänglig global data på hur stor andel av marknaden som fortfarande är av rör och koppling-typ, men enligt
bolaget så är Norden en föregångsregion som nästan uteslutande använder systemställningar, och det .nns en global
trend som pekar på ökad penetration av systemställningar på bekostnad av rör och koppling.

Stål är det vanligaste materialet på världsmarknaden med en andel på knappt 50% och bygg- och anläggningssektorn
är den största användaren av ställningssystem, med en andel på cirka 70%. Asien är den enskilt största geogra.ska
marknaden och utgör cirka 45% av världsmarknaden.

Den europeiska marknaden för ställningssystem i tillverkarledet – dvs där HAKI är verksamt – ska enligt tillgänglig
marknadsdata vara värd EUR ~2,4 mdr (motsvarande knappt 25 mdkr) och växa med 5% årligen. Utifrån detta kan
storleken på HAKI:s huvudmarknader Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien beräknas till cirka 5,7 mdkr
(varav Storbritannien står för 3,9 mdkr). Basis HAKI:s aktuella försäljningsmix drar vi slutsatsen att HAKI har en

Erik Penser Bank 11 Midway Holding – 17 September 2020



stark position i Sverige, Norge och Danmark med marknadsandelar på 20-30%, men en relativt sett svagare position
i Storbritannien med en marknadsandel på endast ~3%.

HAKI: uppskattad marknadsandel per huvudmarknad

Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Ovanstående betyder att det .nns begränsat utrymme att ta marknadsandelar för HAKI i Norden, men väsentligt
större möjligheter i Storbritannien. En anledning till den lägre marknadsandelen i Storbritannien kan vara att där
dominerar fortfarande rör och koppling över systemställningar. Enligt uppgift från bolaget ska så mycket som 70-80%
av marknaden där utgöras av rör och koppling, vilket underbygger möjligheten för HAKI att växa i Storbritannien
i takt med att marknaden successivt skiftar till systemställningar.

Som man kan konstatera av marknadsandelsdatan ovan så är HAKI en ledande tillverkare av ställningssystem i
Norden, och även en av de större i Europa. På europeisk basis märks följande konkurrenter:

• Layher: Tysk familjeägd tillverkare som enligt egen utsago är världens största tillverkare av ställningssystem,
med närvaro i 140 länder. Bolaget är även starka i Norden och är en av HAKI:s huvudkonkurrenter i Sverige.
Uppskattningsvis EUR 700-800 miljoner i omsättning

• PERI: Tysk familjeägd leverantör av material och komponenter till byggsektorn och som enligt egen utsago
är en av världens största tillverkare av ställningssystem. EUR ~1 700 miljoner i omsättning, dock inte enbart
inom byggnadsställningar

• Altrad: Fransk familjekontrollerad aktör inom industriservice men som också tillverkar egna
ställningssystem och annan utrustning till byggsektorn. EUR ~700 miljoner i omsättning inom utrustning,
där byggnadsställningar ingår

Enligt aktörer i marknaden så är de olika tillverkarnas erbjudanden inte väsensskilda, utan det är mest små saker
som avgör varför man väljer den ena före den andra. En viktig faktor i sammanhanget är hur inarbetat ett system
är på en marknad, eftersom de monteras för hand och ställningsbyggarna därmed vänjer sig vid att arbeta med
ett särskilt system. HAKI:s ställningar har i olika sammanhang anklagats för att vara tunga och därmed svårare att
arbeta med (men å andra sidan därmed stabila och säkra), medan Layher enligt andra kräver mer fysisk kraft att
montera pga ett mindre smidigt system att koppla samman ställningens olika komponenter. När en kund har valt

Midway Holding – 17 September 2020 12 Erik Penser Bank



en leverantör så fortsätter man dock oftast använda den leverantören, vilket skapar starka inlåsningseLekter och
potential för merförsäljning över tid. Vanligt är också att man använder en kombination av tillverkare för olika
applikationsområden, t.ex. kan en kund välja att köpa byggnadsställningar från Layher men väderskydd från HAKI.

Även om det .nns ett stort antal olika tillverkare av ställningssystem och diLerentieringen mellan dessa inte är
gigantisk, så är fragmenteringen ännu större hos branschens huvudsakliga kunder, dvs ställningsbyggarna. Basis
tillgänglig marknadsdata så uppskattas den svenska marknaden för ställningsbyggnation vara värd omkring 8 mdkr,
vilket betyder att den därmed är knappt 11x större än marknaden i tillverkarledet. Den relativa storleksrelationen
bekräftas av data från Storbritannien, en marknad som är värd GBP 4 mdr eller ~46 mdkr i ställningsbyggarledet,
vilket gör den 12x så stor som marknaden i tillverkningsledet. I Storbritannien ska det enligt branschdata .nnas
över 6 000 verksamma företag inom ställningsbyggnation, vilket betyder att den genomsnittliga ställningsbyggaren
omsätter endast ~8 mkr. Sveriges största ställningsbyggare Libergs omsätter knappt 400 mkr, vilket ger dem en
marknadsandel i Sverige på knappt 5%.

Den stora skillnaden i storlek mellan de olika leden i värdekedjan beror på ett antal faktorer, t.ex. så är livslängden hos
en byggnadsställning lång vilket gör att ställningsbyggarnas behov av årliga nyinvesteringar är begränsat och i goda
tider kan man hyra ut ställningar till mycket goda marginaler och hålla ett högt kapacitetsutnyttjande. Men enligt
aktörer i ställningsbyggarledet så är de historiskt låga inträdesbarriärerna i branschen den troligen viktigaste orsaken:
ett arbetslag av ställningsbyggare har relativt enkelt kunnat hoppa av från sin arbetsgivare och starta en egen rörelse,
understödda av ställningstillverkarna som bistått med möjligheter för nyetablerade aktörer att hyra material till en
början istället för att köpa. I takt med att branschen förändras i såväl tillverkningsledet som i ställningsbyggarledet
kan man dock förvänta sig större konsolidering bland ställningsbyggarna framöver.

Marknadens drivkrafter

Efterfrågan på ställningssystem och temporära arbetsplatser drivs i grunden av tre behov, vilka har en gemensam
botten i befolkningstillväxt och ekonomisk aktivitet överlag:

• Nybyggnation av fastigheter

• Underhåll av infrastruktur och fastigheter

• Underhåll av industrianläggningar

Utöver dessa underliggande drivkrafter så .nns det därutöver ett antal marknadsspeci.ka parametrar som förväntas
påverka efterfrågan på HAKI:s produkter framöver:

• Ökande arbetskraftskostnader

• Ökade säkerhetskrav och ökat säkerhetsmedvetande

• Skifte från rör och koppling till systemställningar

Den svenska branschorganisationen Byggföretagen följer regelbundet upp bygginvesteringarna i Norden
– vilka omfattar investeringar i såväl nybyggnation som ombyggnation av bostäder och lokaler samt
nya anläggningsinvesteringar – och därmed fångar dessa den underliggande efterfrågan från bygg- och
infrastruktursektorn relativt väl. Under 2015-2019 ökade bygginvesteringarna dubbelt så fort som BNP, med en
tillväxt på i snitt 4% per år jämfört med BNP som växte i snitt 2% per år (allt i fasta priser). Sett över en längre
tidsperiod har bygginvesteringarna också vuxit betydligt snabbare än BNP.
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Tillväxt i bygginvesteringar och BNP i Norden (% per år och indexerat)
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Källa: Byggföretagen, Erik Penser Bank

Tillväxten för underhåll av industrianläggningar är svårare att följa än ny- och underhållsinvesteringar för byggnader
och anläggningar, eftersom kunderna .nns inom en rad olika branscher och homogen statistik därför saknas.
Historiskt har dock olja- och gassektorn oLshore i Norge utgjort HAKI:s största kundgrupp inom detta segment,
varför det är relevant att följa utvecklingen i denna sektor. Oljedirektoratet och Statistics Norway redovisar årligen
investeringsvolymer och underhållskostnader för sektorn, där de sistnämnda under 2018 uppgick till NOK 16 mdr
(~16 mdkr). Underhållskostnaderna har historiskt vuxit ungefär i linje med sektorns totala investeringar fast med
lägre årlig variation.
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Underhållskostnader för olje- och gassektorn i Norge (NOK mdr)
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Källa: Oljedirektoratet, Erik Penser Bank

Tillväxt i totala investeringar i olje- och gassektorn vs underhållskostnader
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Källa: Oljedirektoratet, Statistics Norway, Erik Penser Bank

De totala investeringsvolymerna följer oljepriset väldigt väl, vilket betyder att ett högt oljepris är positivt för
efterfrågan på HAKI:s produkter.
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Totala investeringar i olje- och gasfält i Norge vs oljepriset (NOK mdr / USD)
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Källa: Statistics Norway, EIA, Erik Penser Bank

Givet att allt 2er energibolag fokuserar mer på förnyelsebar energi så kan projekt inom t.ex. vindkraft oLshore
förväntas bli en allt viktigare tillväxtdrivare för HAKI, dock på bekostnad av färre projekt inom olja och gas över tid.
Detta gradvisa skifte kan illustreras av hur norska Kvaerner – en stor leverantör av konstruktions- och servicetjänster
till olje- och gasindustrin – har som mål att på sikt ha 1/3 av sin totala försäljning från projekt inom förnyelsebar
energi, från en relativt obetydlig andel idag.

Ökande arbetskraftskostnader

Lönekostnaderna i byggsektorn har konsekvent ökat snabbare än in2ationen det senaste decenniet. Högre
byggkostnader generellt driver ett ökat behov av eLektivisering för byggbolag, och högre lönekostnader speci.kt
betyder ett större behov av mindre arbetsintensiva lösningar. Det sistnämnda bedöms i våra ögon vara positivt för
efterfrågan avseende kund- och situationsspeci.ka produkter och lösningar, eftersom sådana kräver ett mindre inslag
av montering och hantering jämfört med en traditionell byggnadsställning.

Midway Holding – 17 September 2020 16 Erik Penser Bank



Sverige: lönekostnader i byggindustrin vs KPI
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Källa: Byggföretagen, SCB, Erik Penser Bank

Ökade säkerhetskrav och ökat säkerhetsmedvetande

Högre krav på säkerhet och ett generellt ökat säkerhetsmedvetande bör i våra ögon också betyda högre efterfrågan
på kund- och situationsspeci.ka produkter och lösningar, eftersom antalet möjliga felkällor och risker minskar om
man kan minimera inslaget av montering. Att det ställs högre krav på byggbolag och underleverantörer avseende
säkerheten hos de som arbetar i branschen bör också påverka konkurrenslandskapet i ställningsbyggarledet
i vår bedömning. Mindre aktörer brukar ha svårare att uppfylla ökade regulatoriska krav, och vi tror inte att
ställningsbyggarbranschen är något undantag, varför vi räknar med att konsolideringen i HAKI:s kundled
kommer öka. För HAKI:s del kan detta vara både positivt och negativt: negativt i den mening att större aktörer
betyder bättre förhandlingsposition och därmed potentiell prispress, och positivt i perspektivet att en mindre
fragmenterad ställningsbyggarmarknad kan bli mer disciplinerad vilket bör öka förutsägbarheten i efterfrågan och
priser i tillverkarledet.

Skifte från rör och koppling till systemställningar

Skiftet från rör och koppling till systemställningar är framförallt något som vi tror kan driva tillväxt på
den brittiska marknaden, som fortfarande till 70-80% utgörs av rör och koppling. Utifrån vår förståelse av
marknaden så är valet mellan rör och koppling och systemställningar framförallt en generationsfråga, där äldre
ställningsbyggare föredrar rör och koppling medan yngre föredrar systemställningar. Vi tror därför att efterfrågan
på systemställningar kommer ha positiv medvind i Storbritannien i takt med att ställningsbyggarbranschen
föryngras. För illustration av tillväxtpotentialen så kan skiftet betyda 7% tillväxt per år för systemställningar
isolerat, om man antar att systemställningar idag har 25% av marknaden men om 10 år kommer utgöra 50%
(underliggande marknadstillväxt oräknat).
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Värdedrivare för HAKI

Volymer och produktivitet

Som ett bolag som producerar investeringsprodukter för konjunkturkänsliga slutmarknader så kommer HAKI alltid
att vara beroende av volym för att redovisa goda resultat. Detta kan illustreras av nedanstående grafer, som visar
HAKI:s försäljning per kvartal till vänster och Midway-koncernens totala försäljnings- och administrationskostnader
till höger (varav dessa till stor del borde vara hänförliga till HAKI). Omsättningen är volatil från kvartal till kvartal
(~90 mkr skillnad mellan högsta och lägsta noteringen), medan rörelsekostnaderna är relativt konstanta (~20 mkr
skillnad mellan högsta och lägsta noteringen).

HAKI: omsättning per kvartal
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Källa samtliga diagram: Bolaget, Erik Penser Bank

Midway: rörelsekostnader per kvartal
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Efterfrågan uppvisar också hög volatilitet i tider av konjunkturskiften, vilket beror på storleken och trögheten
i den installerade basen av ställningssystem. Under stabilt goda tider har ställningsbyggare hög utnyttjandegrad
på be.ntligt ställningsmaterial och ökar även gradvis på den installerade basen genom nyinvesteringar, men när
konjunkturen vänder så tenderar man att snabbt dra ner på nyinvesteringarna och bara arbeta med den installerade
basen, vilket leder till lägre efterfrågan för HAKI. Det omvända gäller också när konjukturen återhämtar sig: om den
installerade basen till stor del redan är uthyrd skapas det snabbt efterfrågan på nytt ställningsmaterial.

HAKI:s högautomatiserade produktion och möjlighet att expandera i be.ntliga lokaler betyder att det är relativt
enkelt för bolaget att öka kapaciteten vid behov genom att investera i ytterligare robotiserade produktionsceller. Vi
bedömer att det på sikt kan skapas väsentliga skalfördelar om HAKI kan fortsätta förvärva bolag med egna produkter
och centralisera produktionen av dessa till Sibbhult.

Genom att optimera logistik och lagerhållning .nns möjligheter att arbeta mer eLektivt, och centraliseringen
av det svenska lagret till Sibbhult är ett bra exempel på HAKI:s pågående eLektiviseringsarbete. Att centralisera
lagerhållningen betyder att man kan erbjuda en bättre och mer enhetlig service till kunder i hela landet, samt
även att det blir enklare att expandera vid behov. Åtgärden betyder också en mer eLektiv administration, och
eLektiviseringsprogrammet förväntas innebära 12 mkr i besparingar i årstakt fr.o.m. 2021 (motsvarande 2,2% av
HAKI:s omsättning 2019).

Sortiment och prissättning

Prissättning av ställningssystem har inom byggsegmentet traditionellt skett per m², medan priserna inom
infrastruktur- och industriservicesegmenten varit mer lösnings- och värdebaserade. Utifrån diskussioner med
aktörer i marknaden förstår vi att även byggsegmentet är på väg mot mer värdeorienterad prissättning, innebärande
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att kunden betalar för lösningen på det speci.ka problemet snarare än den mängd material som går åt för att
lösa det. HAKI har överlag bättre marginaler på mer lösningsorienterad försäljning, så mindre kvadratmeterbaserad
prissättning torde vara bättre för bolagets marginaler, dock potentiellt på bekostnad av försäljningsvolymen.

HAKI har också en ambition att röra sig mer mot infrastruktur och industriservice, och vi bedömer att det inte
är osannolikt att man på sikt kan nå en fördelning på 1/3 vardera avseende bygg, infrastruktur och industriservice
jämfört med den ungefärliga fördelning på 50%/25%/25% som råder idag. Ett sådant skifte skulle ytterligare påverka
HAKI:s marginal positivt.

Kapitalbindning

Genom att centralisera lagerhållningen behöver HAKI inte längre hålla duplicerade lager av vissa produkter, vilket
betyder lägre rörelsekapitalbindning. Vi förstår också att man vill se över produktsortimentet och strati.era
detta utifrån hur ofta en produkt efterfrågas och dimensionera lagerhållningen efter detta. På så vis kan man
undvika att hålla för stora lager av produkter som inte omsätts frekvent, vilket ytterligare kommer ta ner
rörelsekapitalbindningen. Ett skifte till mer lösningsorienterad försäljning – som betyder mer styrning av kunderna
avseende vilka produkter och komponenter som säljs – bör på sikt också innebära mer optimerad lagerhållning.
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Finansiella mål

Varken Midway eller HAKI har formulerat några .nansiella mål, men det är ändå intressant att resonera kring HAKI:s
potential utifrån de ambitioner man har och de .nansiella mål som närliggande bolag har formulerat.

Som vi kunnat konstatera i avsnittet Värdedrivare ovan så har HAKI potential att öka marginalerna och minska
kapitalbindningen, givet de åtgärder som man vidtagit och den riktning man rör sig i. Tillväxten kan förväntas vara
i linje med den underliggande marknadens eller något över om man lyckas ta marknadsandelar.

Det närmast jämförbara noterade bolaget är i vår bedömning Alimak Group, som framförallt tillverkar och säljer/
hyr ut bygghissar men även andra produkter som är närliggande HAKI:s. Alimak formulerade under 2017 .nansiella
mål avseende tillväxt, lönsamhet och skuldsättning, och även om HAKI och Alimak inte är perfekta spegelbilder av
varandra så tycker vi det kan vara relevant att studera Alimaks mål för att få en känsla för vad HAKI kan aspirera
mot på sikt. Alimaks .nansiella mål på medellång sikt är följande:

• 6% i genomsnittlig årlig organisk tillväxt

• 15% EBITA-marginal

• 2,0x nettoskuld / EBITDA

Alimak har under 2015-2019 noterat en organisk tillväxt på i snitt 3%, vilket är lägre än målet på 6%. HAKI har
noterat en slagigare utveckling men ligger också på en snitt-tillväxt på 3% per år.

Alimak: organisk tillväxt per år 2015-2019 och mål vs HAKI
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Avseende EBITA-marginalen har Alimak snittat 13%, vilket är lägre än målet på 15%. HAKI:s justerade rörelsemarginal
(vilken torde kunna gå att likställa med bolagets EBITA-marginal eftersom man inte genomfört några större förvärv
innan Span Access i slutet av 2019) har snittat 10% och konsekvent legat lägre än Alimaks.
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Alimak: EBITA-marginal 2015-2019 och mål vs HAKI
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Källa: Alimak, Bolaget, Erik Penser Bank

Nettoskuldsättningsgraden för Alimak har i snitt legat på 1,3x EBITDA, vilket betyder att man haft god marginal till
målet på 2,0x. Midway särrapporterar inte nettoskulden per bolag, varför vi för detta ändamål använt koncernens
totala nettoskuld som approximation, och denna har snittat 4,5x mellan 2015-2019 men 1,4x under de två senaste
räkenskapsåren i takt med att Midway renodlats allt mer.

Alimak: nettoskuld / EBITDA 2015-2019 och mål vs HAKI
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Källa: Alimak, Bolaget, Erik Penser Bank

Utifrån Alimaks .nansiella mål så gör vi bedömningen att HAKI borde kunna ha ambitionen att hålla en organisk
tillväxt i nivå med Alimak (3-6%), med en EBIT-marginal som är något lägre än Alimaks målnivå (12-13%), samt en
skuldsättningsgrad som är snäppet under Alimaks målnivå (1,5-1,75x EBITDA) pga den större slagigheten i HAKI:s
omsättning tillsammans med lägre marginaler.
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Vi noterar också att Alimak har en väsentligt lägre lagerbindning än Midway, med ett snitt avseende varulager i
förhållande till omsättning på 16% de senaste fem åren. Midway har noterat 29% i snitt under samma period, och
28% under 2018-2019 då renodlingen blivit tydligare.

Alimak: varulager i förhållande till omsättning 2015-2019 vs Midway
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Om vi utgår från att HAKI har en lagerbindning som är ekvivalent med Midway-koncernens så betyder det att bolaget
skulle kunna frigöra 59 mkr i rörelsekapital (motsvarande 7% av koncernens totala tillgångsmassa) om man kan ta
ner lagernivåerna till Alimaks nivåer. Varje procentenhet i minskad lagerbindning vs omsättning för HAKI betyder
5 mkr i frigjort rörelsekapital, så även mindre förbättringar kommer få signi.kant genomslag.
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Finansiell historik

Koncernen

Midway har genomgått stora förändringar under de senaste åren i takt med att bolaget utvecklats från konglomerat
till industrialist. Dessa har främst avspeglats i minskad konsoliderad omsättning, högre marginaler, lägre nettoskuld
och högre avkastning på investerat kapital.

Midway: intäkter per koncernbolag (mkr)

-

 200

 400

 600

 800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2015 2016 2017 2018 2019

HAKI NOM Holding FAS Landqvist Avyttrade portföljbolag

Midway: justerad rörelsemarginal
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Midway: nettoskuld, inkl IFRS 16 (mkr)
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I takt med att Midway renodlats till färre innehav med fokus på HAKI har också koncernen blivit mer internationell.
År 2015 utgjorde Sverige knappt hälften av omsättningen medan andelen för 2019 var en knapp fjärdedel, samtidigt
som omsättningen utanför Norden ökat från drygt 20% till nästan 40%.
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Midway: omsättningsmix per geogra2 2015-2019
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Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

HAKI

HAKI stod under 2019 för 69% av Midway-koncernens omsättning och 74% av det justerade rörelseresultatet
före centrala administrationskostnader. HAKI växte med i snitt 3% per år under 2015-2019 med en justerad
rörelsemarginal på i snitt 10%. Under H1 2020 har verksamheten påverkats väsentligt negativt av dels Covid-19-
pandemin och dels en svagare konjunktur, vilket fått omsättningen att sjunka 48% yoy och den justerade
rörelsemarginalen att krympa till 1% (vs 13% under H1 2019).

HAKI: omsättning och rörelsemarginal 2015-2019 (mkr)
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Fr.o.m. 2020 konsolideras det under 2019 förvärvade Span Access i HAKI, vilket bidragit positivt till omsättningen
under 2020. Span Access omsatte under 2018-2019 i snitt 45 mkr per år med en rörelsemarginal på i snitt 9%.

NOM Holding

NOM Holding stod under 2019 för 15% av Midway-koncernens omsättning och 13% av det justerade rörelseresultatet
före centrala administrationskostnader. NOM Holding växte med i snitt -20% per år under 2015-2019 med en justerad
rörelsemarginal på i snitt 4%. Anledningen till den väsentligt minskade aLärsvolymen och marginalförbättringen
sedan 2016 är att man då beslutade om en ny strategisk inriktning med fokus på produkter med högre marginal,
vilken var fullt genomförd under 2018. Under H1 2020 har verksamheten påverkats negativt av framförallt Covid-19-
pandemin, vilket fått omsättningen att sjunka 19% yoy, samtidigt som den justerade rörelsemarginalen minskade till
9% (vs 14% under H1 2019).

NOM Holding: omsättning och rörelsemarginal 2015-2019 (mkr)
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FAS Converting

FAS Converting stod under 2019 för 9% av Midway-koncernens omsättning och 1% av det justerade rörelseresultatet
före centrala administrationskostnader. FAS Converting växte med i snitt 4% per år under 2015-2019 med en
justerad rörelsemarginal på i snitt 5%. Under H1 2020 har omsättningen ökat 13% yoy, samtidigt som den justerade
rörelsemarginalen förbättrades till 4% (vs 3% under H1 2019).
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FAS Converting: omsättning och rörelsemarginal 2015-2019 (mkr)
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Landqvist

Landqvist stod under 2019 för 7% av Midway-koncernens omsättning och 11% av det justerade rörelseresultatet
före centrala administrationskostnader. Landqvist växte med i snitt 9% per år under 2015-2019 med en justerad
rörelsemarginal på i snitt 24%. Minskningen i omsättning och marginal under 2019 berodde på en normalisering av
aLärsvolymerna från onormalt höga nivåer under 2018 i kombination med att man under året också investerade
i utökad produktionskapacitet. Under H1 2020 har verksamheten påverkats negativt av framförallt Covid-19-
pandemin, vilket fått omsättningen att sjunka 6% yoy, samtidigt som den justerade rörelsemarginalen försämrades
något till 17% (vs 19% under H1 2019).

Landqvist: omsättning och rörelsemarginal 2015-2019 (mkr)
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Centrala administrationskostnader

De koncerngemensamma administrationskostnaderna har befunnit sig i en neråtgående trend sedan 2017 i så väl
absoluta tal som i % av portföljbolagens aggregerade resultat, bortsett från H1 2020 då andelen skjutit i höjden pga
de väsentligt svagare resultaten. Under 2019 uppgick de centrala kostnaderna till 16 mkr och per H1 2020 var de
8 mkr. Midways moderbolag har tre anställda och organisationen är således mycket liten, varför det i våra ögon
troligen inte .nns potential att pressa dessa kostnader ytterligare.

Koncerngemensamma administrationskostnader 2015-2019 (mkr)
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Som andel av aktuellt börsvärde uppgick 2019 års centrala kostnader till 4,1%, vilket är något högre än
kostnadsnivån i andra noterade mindre investmentbolag. Basis aktuella börsvärden så ligger kvintetten EOS
Russia, NAXS, Stockwik, Teqnion och Trention på knappt 3% i snitt avseende centrala kostnader i förhållande till
börsvärde.
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Estimat

Då HAKI är det överlägset största innehavet i Midways portfölj och det man kommer fokusera på framöver så har
vi valt att endast göra detaljerade estimat för HAKI. För övriga innehav antas tillväxt och marginaler i linje med
historiskt utfall senaste åren. Prognosperioden sträcker sig över fem år t.o.m. 2024.

Omsättning

Vi har baserat våra antaganden om HAKI:s organiska omsättningstillväxt på följande parametrar:

• Tillväxten i bygginvesteringar

• Tillväxten i underhållskostnader för olje- och gasindustrin

• Övriga strukturella faktorer som påverkar tillväxten

Vi göra inga explicita antaganden om förvärv, men behandlar i ett senare avsnitt vad förvärv skulle kunna betyda
för HAKI:s .nansiella utveckling.

HAKI:s tillväxt har historiskt sett följt de nordiska bygginvesteringarnas utveckling relativt väl, och i vår bedömning
bör sambandet fortsätta hålla även i framtiden, varför vi anser att tillväxten i bygginvesteringarna är en bra bas att
bygga estimaten på.

Tillväxt för HAKI jämfört med bygginvesteringar i Norden
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Källa: Byggföretagen, Erik Penser Bank

Som vi noterade i Marknadsanalys-avsnittet ovan så har tillväxten för bygginvesteringar i Norden historiskt sett följt
BNP-utvecklingen, men med en multiplikator på ~1,7x. Internationella Valutafonden (IMF) räknar i sina prognoser
med att BNP för HAKI:s huvudmarknader kommer falla brant under 2020 för att sedan återhämta sig under
2021. För 2022-2024 gör man inga explicita prognoser utan för dessa år har vi antagit en återgång till observerad
genomsnittstillväxt 2015-2019.
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Real BNP-tillväxt på HAKI:s huvudmarknader
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Byggföretagen räknar med att de svenska bygginvesteringarna bromsar in med 8% i år och sedan fortsätter minska
med 1% år 2021. Detta skulle betyda en minskning ungefär i linje med BNP 2020 men sedan en långsammare
återhämtning, vilket i våra ögon låter lite för pessimistiskt. Vi räknar istället med bygginvesteringar som minskar
~8% under 2020e sett över HAKI:s huvudmarknader, för att sedan öka med 8% under 2021e och därefter växa med
5% tills prognosperiodens slut.

Antagen tillväxt per år för bygginvesteringar på HAKI:s huvudmarknader
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HAKI:s försäljning har historiskt förändrats med en multiplikator på ~1,5x jämfört med bygginvesteringarna i
Norden, och vi räknar med att detta på sikt kan fortsätta pga möjligheterna att ta marknadsandelar i framförallt
Storbritannien. För 2020 räknar vi dock med ett stort omsättningstapp, baserat på att man under H1 minskade
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försäljningen med 48% och att man vid utgången av Q2 fortfarande hade permitterat hälften av personalen. HAKI:s
kvartalsvisa förändring i omsättning har under de senaste åren följt ungefär samma trend som orderingången
för leverantörer till bygg-, anläggnings- och utvinningsindustrin såsom den mäts av Teknikföretagen i deras
konjunkturbarometer. I den senaste barometern för augusti pekade förändringen i orderingång väsentligt uppåt
vilket talar för att Q3 skulle kunna bli ganska hyggligt, men orderindex är fortfarande under normalläget (87 vs 100)
vilket ändå indikerar svag efterfrågan.

HAKI: tillväxt per kvartal vs förändring i orderingång för branschen

Källa: Teknikföretagen, Bolaget, Erik Penser Bank

Försäljningstillväxten för 2020 tror vi därför landar på -35%, med en betydande återhämtning till 13% under 2021
och därefter fortsatt positiv men sjunkande tillväxt på 5-9% per år.

HAKI: antagen försäljningstillväxt per år
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Källa: Erik Penser Bank
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Återhämtningen efter 2020 antas därigenom följa ungefär samma mönster som omkring .nanskrisen 2009, där
HAKI:s försäljning också såg ett dramatiskt fall och en snabb återhämtning.

HAKI: antagen försäljningstillväxt t.o.m. 2023e vs observerad tillväxt 2006-2012
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Det norska Oljedirektoratet räknar i sina prognoser för underhållskostnaderna för olje- och gasbranschen i Norge
att dessa kommer minska med i snitt 3% per år under 2020-2024, med ett stort fall 2020 följt av återhämtning
2021-2022.

Prognostiserad tillväxt för underhållskostnader i den norska olje- och gasbranschen
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Källa: Oljedirektoratet, Erik Penser Bank
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Därigenom kan oljeserviceindustrin inte förväntas ge ett positivt tillväxtbidrag för HAKI under prognosperioden,
om man inte kan ta marknadsandelar. Underhållskostnaderna för olje- och gasbranschen minskade dock med i
snitt 3% per år även under 2015-2019, vilket innebär att HAKI:s tillväxt under dessa år skedde under samma
motvind som förväntas under prognosperioden. Därför tror vi att de estimat vi lagt för HAKI:s försäljningstillväxt
basis bygginvesteringarna är relevanta även med beaktande av utvecklingen i olje- och gassektorn, men skulle
förutsättningarna i branschen förändras signi.kant – t.ex. genom en stor och bestående rörelse i oljepriset – så kan
estimaten behöva ses över.

För övriga innehav så räknar vi med följande tillväxt per år:

• NOM Holding:
○ 2020e: -9%
○ 2021e-2024e: +4%

• FAS Converting:
○ 2020e: +5%
○ 2021e-2024e: +4%

• Landqvist:
○ 2020e: -2%
○ 2021e: +5%
○ 2022e-2024e: +8%

På koncernnivå får vi då en förväntad omsättningsutveckling som ser ut enligt nedan. Trots den synbart höga
procentuella försäljningstillväxten 2021-2024e för HAKI så räknar vi alltså inte med att bolaget kommer komma
tillbaka till 2019 års omsättningsnivå under prognosperioden, vilket skulle kunna vara ett alltför konservativt
antagande om konjunkturen återhämtar sig snabbare och kraftigare än väntat.

Midway-koncernen: omsättning per bolag 2019-2024e (mkr)
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Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Marginaler och kostnader

HAKI har påbörjat en rad initiativ som vi tror kommer höja marginalen på såväl kort som medellång sikt. Under
2020 och 2021 påverkas bolagets förutsättningar för att tjäna pengar negativt av en minskad omsättning, men
redan 2022 tror vi att man kan vara tillbaka på 2019 års rörelsemarginal trots en lägre aLärsvolym. Detta beror
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på att eLektiviseringsprogrammet då kommer ha fått full eLekt och den gradvisa för2yttningen mot segment
och försäljning med högre marginaler bör då också synas i siLrorna. Mot prognosperiodens slut tror vi att en
rörelsemarginal på >12% inte är omöjligt att nå, vilket ändå skulle vara under Alimaks mål.

HAKI: justerad rörelsemarginal 2019-2024e
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Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Marginalförbättringen tror vi kommer synas i såväl en förbättrad bruttomarginal som i lägre rörelsekostnader i
förhållande till omsättningen.

För övriga innehav så räknar vi med följande rörelsemarginal per år:

• NOM Holding:
○ 2020-2024e: 8%

• FAS Converting:
○ 2020e: 4%
○ 2021e: 6%
○ 2022e-2024e: 8%

• Landqvist:
○ 2020e: 18%
○ 2021e: 23%
○ 2022e-2024e: 25%

De centrala kostnaderna antar vi kommer ligga kvar på 2019 års nivå om 16 mkr.

Koncernens aggregerade rörelsemarginal förväntas därmed be.nna sig i en stigande trend under prognosperioden,
och passera 10% år 2024e.
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Midway-koncernen: justerad rörelsemarginal 2019-2024e
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Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Resultat

Utifrån våra antaganden ovan får vi en förväntad utveckling av rörelseresultatet som ser ut enligt nedan.

Midway-koncernen: rörelseresultat per bolag 2019-2024e (mkr)
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Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Vinst per aktie förväntas följa samma utveckling som rörelseresultatet.
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Midway-koncernen: justerad vinst per aktie 2019-2024e (kr)
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Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Kassa2öde

Den marginalförbättring vi ser framför oss för koncernen samt de eLektiviseringsåtgärder man genomför avseende
kapitalbindningen översätts i att vi förväntar oss robusta kassa2öden under prognosperioden. Vi har inte gjort några
separata estimat avseende kassa2ödet per bolag, då redovisningen inte är tillräckligt detaljerad för att detta ska vara
adekvat, utan enbart för koncernen som helhet.

Vi förväntar oss att investeringarna för 2021-2024 landar på i snitt 61 mkr per år, vilket motsvarar ~9% av
omsättningen (vs 72 mkr respektive 9% i snitt 2018-2019). Rörelsekapitalbindningen tror vi kan arbetas ner
något från 30% netto av omsättningen 2019 till 24% år 2024, i kraft av de förbättrings- och förändringsinitiativ
man implementerat. Detta betyder att koncernen kan växa omsättningen utan att binda särskilt mycket mer i
rörelsekapital under prognosperioden.

Utdelning tror vi kommer bli aktuellt för räkenskapsåret 2021e, men inte för 2020e pga det svaga resultatet. Därefter
räknar vi med att man kan dela ut knappt 50% av nettoresultatet och mot prognosperiodens slut öka utdelningen
per aktie mot 1 kr.

Erik Penser Bank 35 Midway Holding – 17 September 2020



Midway-koncernen: utdelning per aktie 2019-2024e (kr)
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Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Balansräkning

Givet den mer kapitallätta framtid vi ser framför oss för Midway så räknar vi med att koncernen framöver kommer
visa bättre avkastning på investerat kapital i kombination med lägre skuldsättning. Våra prognoser pekar på att man
trots återupptagna utdelningar kommer ha en nettokassa vid prognosperiodens slut och en soliditet på höga 69%,
men trots detta ändå visa högre avkastning på investerat kapital än 2019.

Midway-koncernen: Nettoskuld / EBITDA 2019-2024e
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Källa: Bolaget, Erik Penser Bank
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Midway-koncernen: ROIC 2019-2024e
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Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Vi tror dock inte att det är sannolikt att Midway kommer samla kassa på hög, utan istället använda kapitalet till
förvärv eller – om intressanta sådana inte står till buds – extrautdelningar och återköp.

Förvärvspotential

Den förstärkning av balansräkning som vi ser framför oss, i kombination med bolagets uttalade ambition att bygga
på HAKI genom förvärv, gör det intressant att räkna på hur stora förvärv Midway skulle kunna genomföra under
prognosperioden.

Midway säger att man har potential för 1-2 "medelstora" förvärv per år, vilket vi tolkar som bolag i ungefär
samma storlek som Span Access och uppåt. Span Access omsatte under 2018-2019 i snitt 45 mkr per år med ett
rörelseresultat på 4 mkr, vilket alltså betyder att Midway skulle kunna addera uppåt 100 mkr i omsättning per år
genom förvärv.

Per Q2 fanns tillgängliga kreditfaciliteter på 170 mkr som i teorin kan användas till förvärv. Om vi antar att man
kan fortsätta förvärva bolag till samma multipel som man köpte Span Access för (~5x EV/EBIT och ~0,4x EV/Sales)
så skulle en fullt utnyttjad kredit kunna addera 34 mkr i EBIT, vilket betyder att EBIT proforma för 2021e skulle
kunna öka med 83%. Nettoskuldsättningsgraden proforma (mätt på EBITDA) skulle därvid öka till 1,4x basis våra
antaganden nedan, vilket i våra ögon bedöms vara komfortabelt inom ramen för vad koncernen kan bära.
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Räkneexempel på förvärvspotentialen (mkr)

Outnyttjad kreditram 170

EV / EBIT-multipel förvärv 5,0x

Tillkommande EBIT 34

Koncernens EBIT 2021e 41

i % av EBIT 2021e 83%

Proforma EBIT 2021e 75

EV / Sales-multipel förvärv 0,4x

Tillkommande omsättning 425

Avskrivningar i % av omsättning 5%

Tillkommande avskrivningar 21

Tillkommande EBITDA 55

EBITDA 2021e 107

Proforma EBITDA 2021e 163

Nettoskuld 2021e 55

Tillkommande lån 170

Nettoskuld proforma 2021e 225

Nettoskuld / EBITDA proforma 2021e 1,4x

Källa: Erik Penser Bank

Skulle man lyckas med att förvärva bolag enligt ovan och fokusera förvärven till Storbritannien så betyder 425 mkr
i förvärvad omsättning att HAKI skulle kunna gå från ~3% marknadsandel där till ~14%, vilket skulle göra dem till
en betydande aktör. HAKI skulle i ett sådant scenario omsätta närmare 1 mdkr och därmed vara ett väsentligt större
bolag med tydlig europeisk prägel.

Även om ovanstående är en teoretisk övning så visar den på den mycket stora potential till vinsttillväxt som .nns
om HAKI kan fortsätta göra förvärv.

Känslighetsanalys

Estimaten är känsliga för såväl antaganden om tillväxt som marginal. Nedan syns prognostiserad EPS för 2022e
utifrån olika nivå på tillväxten 2019-2022e samt rörelsemarginalen för 2022e.

Känslighetsanalys avseende vinst per aktie 2022e (kr)
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Källa: Erik Penser Bank
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Värdering

För att värdera Midway använder vi oss av en kassa2ödesvärdering tillsammans med en s.k. sum of the parts-kalkyl
(SOTP) där vi värderar respektive bolag var för sig. Den historiska värderingen av bolaget bedöms som mindre
intressant att studera, givet de stora förändringar som man genomgått såväl verksamhetsmässigt som .nansiellt.

KassaEödesvärdering

Kassa2ödesvärderingen baseras på tre perioder: en explicit prognosperiod som omfattas av våra estimat t.o.m. 2024,
därefter en period av lägre tillväxt 2025-2027 och avslutningsvis en långsiktigt stabiliserad nivå 2028-2029.

För 2025-2027 räknar vi med att Midway kommer kunna fortsätta växa i ungefär samma takt som under det sista
explicita prognosåret (5%) och med bibehållen rörelsemarginal om 10%, samtidigt som rörelsekapitalet normaliseras
då man inte längre kan eLektivisera kapitalbindningen mer. Den långsiktigt stabiliserade nivån antar vi betyder en
tillväxt på 4% och en rörelsemarginal på 10%.

Avkastningskravet för eget kapital har vi satt till 11,5%, vilket är i linje med den långsiktiga avkastningen för
aktiemarknaden (representerad av S&P500). Vi har modellerat framtida kassa2öden efter betalning av hyror och
leasing, varför nettoskulden enbart inkluderar räntebärande .nansiella skulder och således inte några balanserade
leasingskulder.

KassaEödesvärdering (mkr)

Antaganden 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Intäktstillväxt -25% 9% 7% 7% 5% 5% 5% 5% 4% 4%

Rörelsemarginal 2% 6% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Skattesats -12% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%

Netto rörelsekapital i % av omsättning 31% 29% 27% 26% 24% 24% 24% 24% 24% 24%

Investeringar i % av omsättning 6% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Avskrivningar i % av omsättning 10% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

Kassaflöde 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Intäkter 594 648 696 743 780 819 860 903 939 977

Rörelseresultat 13 41 62 71 81 82 86 90 94 98

NOPLAT 10 33 49 56 64 65 68 72 75 78

Avskrivningar 61 66 68 71 74 74 77 81 85 88

Förändring i rörelsekapital 49 (4) (3) (3) 1 (6) (10) (10) (9) (9)

Investeringar (inkl leasingkostnader) (33) (76) (80) (84) (87) (90) (95) (99) (103) (107)

Förvärv - - - - - - - - - -

Kassaflöde till bolaget 87 19 35 41 51 43 41 43 47 49

Andel eget kapital 86% NPV av prognostiserade kassaflöden 242

Andel lån 14% NPV av horisontvärde 311

Ränta lån 3,9% Enterprise value 553

Riskfri ränta 2,0% Nettoskuld (ex IFRS 16) 37

Marknadens riskpremie 6,5% Minoritetsintresse -

Bolagsspecifik riskpremie 3,0% Värde av eget kapital 516

Skattesats 21% Utestående aktier (miljoner) 27

Kostnad lån (netto) 3,1% Värde per aktie (SEK) 18,9

Kostnad eget kapital 11,5%

WACC 10,3%

Evig tillväxt 4,0%

Källa: Erik Penser Bank

Kassa2ödesvärderingen indikerar ett motiverat värde per aktie på 18,9 kr. Implicit EV/EBIT-exitmultipel för 2022e
motsvarar ~11x.

Kan Midway nå 11% rörelsemarginal fr.o.m. 2025 så blir värdet per aktie istället 21,0 kr, men om marginalen stannar
på 9% och tillväxten fr.om. 2025 istället blir 3% per år (allt annat lika) så är värdet per aktie istället 15,5 kr.
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Sum of the parts (SOTP)

Midway är ett investmentbolag, varför vi också använder en SOTP-modell för att värdera bolaget. För att sätta en
lämplig värderingsmultipel för HAKI har vi använt oss av en relativvärdering med jämförbara bolag, medan vi för
övriga bolag har använt en schablonmodell baserat på observerade förvärvsmultiplar.

HAKI ska i våra ögon jämföras med bolag som likt dem är leverantörer av produkter och utrustning till bygg-
och anläggningsindustrin. De svenska bolag som vi identi.erat som närmast jämförbara är Alimak Group, Balco,
Lindab och Nordic Waterproo.ng, för vilka relevanta nyckeltal och värderingsmultiplar redovisas nedan. Som grupp
betraktat har man bruttomarginaler som är i nivå med HAKI:s och rörelsemarginaler som ligger i nivå med vad man
borde kunna nå framöver. Försäljningstillväxten är jämnare än den HAKI förväntas redovisa och samtliga bolag är
väsentligt större i storlek.

Svenska bolag jämförbara med HAKI

Börsvärde

Bolag mkr 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e

Alimak Group 6 388 -14% 8% 8% 32% 34% 35% 9% 12% 13% -31% 43% 20%

Balco 2 229 10% 6% 8% 24% 25% 26% 12% 12% 13% 17% 11% 13%

Lindab 11 580 -6% 3% 5% 29% 28% 29% 9% 10% 10% -11% 11% 8%

Nordic Waterproofing 2 976 4% -1% 3% 28% 26% 27% 10% 9% 9% 16% -7% 6%

Medel 5 793 -2% 4% 6% 28% 28% 29% 10% 11% 11% -2% 15% 12%

Median 4 682 -1% 5% 6% 28% 27% 28% 10% 11% 11% 2% 11% 10%

HAKI (EPB est) n/a -36% 13% 9% n/a n/a n/a 2% 8% 11% n/a n/a n/a

Börsvärde

Bolag mkr 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e

Alimak Group 6 388 1,9x 1,8x 1,6x 19,9x 14,1x 12,3x 21,9x 15,3x 12,7x 2,2x 1,4x 1,0x

Balco 2 229 1,7x 1,6x 1,5x 14,6x 13,3x 11,9x 18,9x 17,0x 15,1x 0,1x -0,2x -0,5x

Lindab 11 580 1,4x 1,4x 1,3x 15,9x 14,3x 13,1x 18,8x 17,0x 15,7x 1,1x 0,7x 0,4x

Nordic Waterproofing 2 976 1,1x 1,1x 1,1x 11,3x 12,4x 11,7x 11,9x 12,8x 12,0x 1,0x 0,9x 0,7x

Medel 5 793 1,5x 1,5x 1,4x 15,4x 13,5x 12,2x 17,9x 15,5x 13,9x 1,1x 0,7x 0,4x

Median 4 682 1,6x 1,5x 1,4x 15,2x 13,7x 12,1x 18,9x 16,2x 13,9x 1,1x 0,8x 0,5x

EV/Sales EV/EBIT P/E Nettoskuld / EBITDA

Försäljningstillväxt Bruttomarginal EBIT-marginal EPS-tillväxt

Källa: FactSet, Erik Penser Bank

Givet att HAKI idag inte presterar i nivå med jämförelsegruppen avseende marginaler och är ett mindre bolag än
övriga så väljer vi att applicera en rabatt på EV/EBIT-multipeln för 2020e på 20%, vilket betyder att en rimlig multipel
för HAKI i våra ögon är 12x EV/EBIT.

För de övriga portföljbolagen har vi tagit ansatsen att vart och ett av dessa torde vara intressanta som förvärvsobjekt
för något av de många bolag som har som aLärsidé att köpa små nischade specialistbolag. Vi har studerat
förvärvsaktiviteten hos de fem mest aktiva förvärvarna (Lifco, Indutrade, Addtech, Lagercrantz och Sdiptech), vilka
under de två senaste räkenskapsåren har köpt totalt 84 bolag med en genomsnittlig omsättning på 75 mkr. På
aggregerad basis har förvärven genomförts till en värdering på drygt 7x EV/EBITA (som torde kunna likställas med
EV/EBIT för detta ändamål), vilket vi därför kommer använda som approximation för vad de övriga portföljbolagen
kan värderas till.

Eftersom samtliga portföljbolags resultatutveckling har varit relativt volatil så använder vi det genomsnittliga
rörelseresultatet för de senaste fem åren som bas för värderingen. Vi adderar också de centrala kostnaderna till
HAKI:s resultat, eftersom Midways ledning antas lägga mest tid på HAKI. Då de centrala kostnaderna hanteras på
detta vis applicerar vi heller ingen investmentbolagsrabatt på SOTP-värdet, vilket också underbyggs av Midways
aktiva portföljarbete.
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Sum of the parts-värdering (mkr)

EBIT (adj) EV/EBIT-

snitt 2015-19 multipel EV

HAKI + centrala kostnader 34 12,0x 414

FAS Converting 4 7,0x 25

Landqvist 12 7,0x 84

NOM Holding 5 7,0x 34

Summa EV 55 10,1x 556

Nettoskuld (Q2 2020) 78

NAV 478

Antal aktier (miljoner) 27,3

Värde per aktie (kr) 17,5

Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Sum of the parts-kalkylen indikerar alltså ett värde på 17,5 kr per aktie. Värdet är lägre än det som
kassa2ödesvärderingen genererar, vilket förklaras av att potentialen i HAKI inte re2ekteras fullt ut, och att de centrala
kostnaderna får stor negativ vikt i kalkylen. Kan man alltså växa HAKI så kommer man få bättre utväxling på de
centrala kostnaderna och ett högre underliggande värde på aktien.

Slutsats

Utifrån kassa2ödesvärderingen och SOTP-kalkylen anser vi att ett motiverat värde på Midway-aktien är 17,5-18,5 kr.
Potentiella förvärv kan på sikt addera betydande värden, som vi idag inte räknar med explicit.
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Risker
Nedan listas de främsta risker som vi ser skulle kunna påverka våra estimat i negativ riktning.

Sämre konjunktur än väntat

Vi förväntar oss en återhämtning i försäljningen för HAKI, främst drivet av starkare BNP och högre bygginvesteringar,
samt en stabil försäljningstillväxt för övriga portföljbolag. Skulle konjunkturen istället försämras så kommer
resultatutvecklingen för Midway att bli väsentligt sämre än vad vi förutspår.

Marginalen förbättras inte i HAKI

HAKI är på väg igenom ett strategiskifte som syftar att skapa ett mer lönsamt bolag med jämnare tillväxt, vilket vi
tror kommer leda till högre marginaler över tid. Skulle man inte lyckas med att genomföra detta skifte så betyder
det att vinstutvecklingen inte kommer bli så god som vi förväntar oss.

HAKI:s strategiskifte tas emot mindre väl av kunderna

Historiskt har HAKI varit generösa med att möta kunders behov av speciallösningar, vilket i vår bedömning har
inneburit hög kundnöjdhet och lojalitet, men på bekostnad av ökad komplexitet i produktion och lagerhållning. Ett
led i HAKI:s strategiskifte är att minska kapitalbindningen och förbättra eLektiviteten i produktion och lagerhållning
genom ett mer strömlinjeformat erbjudande fokuserat på lösningar snarare än en bred produkt2ora. Att behålla
lyhördheten gentemot kunder och selektivt möta deras behov av nya lösningar men samtidigt hantera sortimentet
i linje med det strategiska skiftet kan bli en utmaning, och lyckas man inte navigera detta på ett bra sätt riskerar
HAKI att förlora kunder och försäljning.

Utvecklingen i övriga innehav blir lidande pga fokus på HAKI

Midway har ett tydligt fokus på HAKI och även om detta inte betyder att man inte engagerar sig i övriga portföljbolags
utveckling så .nns det ändå en risk för att Midways styrelse och ledning inte ägnar FAS Converting, Landqvist
och NOM Holding tillräckligt med tid för att maximera värdet i dessa, med resultatet att utvecklingen för dessa
portföljbolag blir mindre god än vad den annars hade kunnat bli.

Förvärv skapar inte värde

Vi har i våra estimat inte räknat med några explicita förvärv, men heller inte att Midway kommer göra något annat
med kassan som byggs upp. Om man använder kassan till förvärv som över tid inte bidrar positivt till intjäningen
så kommer det påverka motiverat värde negativt.
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Aktiekapital, ägarbild, styrelse och ledning

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Midway är uppdelat på två aktieslag: A och B. A-aktien berättigar till 10 röster och B-aktien 1
röst. Totalt .nns 27,3 miljoner utestående aktier, varav 9,9 miljoner av serie A och 17,4 miljoner av serie B. Givet
skillnaderna i röstetal mellan de båda aktieslagen så representerar A-aktierna 85% av det totala antalet röster i bolaget.
Bolagsordningen innehåller en konverteringsmöjlighet för ägare av A-aktier att under januari-februari varje år begära
konvertering av dessa till B-aktier. Båda aktieslagen är noterade på NASDAQ Stockholm.

Ägarbild

Midways huvudägare är Tibia Konsult AB (som i sin tur ägs indirekt av Anders och Kristian Bergstrand tillsammans
med Sten K Johnsons Stiftelse) med 45% av kapitalet och 52% av rösterna. Bland övriga större ägare .nns
Marknadspotential AB (12% av kapitalet och 26% av rösterna), Fosielund Holding AB (5,4% av kapitalet och 1,3% av
rösterna) samt Malmöhus Invest AB (5,1% av kapitalet och 3,8% av rösterna). Styrelse och ledning äger direkt och
indirekt samt via hel- eller delägda bolag kollektivt 69% av kapitalet och 83% av rösterna.

Styrelse

Midways styrelse består av sex ledamöter, vilka presenteras nedan:

Lennart Pihl, ordförande
Styrelseordförande i NRI AB, Myloc Holding AB, Ingape AB, JLG AB, Nordic Vehicle Holding AB samt ALG Holding
AB. Styrelseledamot i Advenica AB.
Erfarenhet: VD Bong AB, VD Acrimo AB.
Invald 2017.

Anna Söderblom
Styrelseledamot i Almi Företagspartner AB, BTS AB, Cabonline Holding AB, Länsförsäkringar Liv
Försäkringsaktiebolag, Poolia AB samt B3 Consulting.
Erfarenhet: Lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, supportchef och marknadsdirektör Microsoft
Norden, marknadsdirektör Posten Brev samt investeringsansvarig Industrifonden.
Invald 2018.

Svante Nilo Bengtsson
Styrelseledamot i Marknadspotential AB, Liljeholmens Stearinljusfabriks AB.
Erfarenhet: VD Marknadspotential AB.
Invald 2017.

Joel Eklund
Styrelseordförande i TePe Munhygienprodukter AB, Eklund Foundation (välgörande stiftelse). Styrelseledamot i
Malmö universitet, AMAB Hydraul, med 2era.
Erfarenhet: VD TePe Munhygienprodukter AB.
Invald 2018.

Anders Bergstrand
Styrelseordförande i Tibia Konsult AB, Liljeholmens Stearinfabriks AB, Sten K Johnsons Stiftelse med 2era.
Styrelseledamot i Skåne-Möllan AB, ALG Holding AB med 2era.
Erfarenhet: Konsult Accenture.
Invald 2008.
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Susanne Persson
Styrelseordförande i JM Norge AB. Styrelseledamot i Seniorgården AB, Borätt AB samt Byggföretagen.
Erfarenhet: ALärsenhetschef Riks JM AB, Regionchef JM AB, Regionchef Peab Bygg AB
Invald 2020.

Ledning

Midways ledning består av två personer, vilka presenteras nedan:

Sverker Lindberg, VD
Styrelseordförande i Lagafors Fabriks AB.
Anställd 2016.

Rikard Fransson, CFO
Anställd 2017.
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ESG-analys

ESG-pro2l

Midway genomgår en resa från konglomerat till industrialist, med fokus på HAKI. I takt med detta kommer
hållbarhetsarbetet att utvecklas. I nuläget implementerar bolaget en omfattande hållbarhetsstrategi för HAKI, som
kommer ligga till grund för hållbarhetsutvecklingen för Midway. Under 2020 har bolaget, med utgångspunkt i FN:s
globala mål för hållbar utveckling, tagit fram delmål och påbörjat mätning av aktiviteter och KPI:s (Key Performance
Indicators) kopplat till bolagets strategi.

Environment

Verksamheten har till sin natur inga större utsläpp. De faktorer som primärt utgör koncernens utsläpp är
insatsmaterial och transporter. Hållbarhetsarbetet sker i dagsläget till största del på dotterbolagsnivå eftersom
de mest centrala hållbarhetsfrågorna är företagsunika. Det är framförallt frågor kring material, avfallshantering
och eLektiv energianvändning som hanteras på denna nivå. Gemensamt för alla bolag i koncernen är användning
av speci.ka miljömaterial och en kontinuerlig uppföljning av energiförbrukning. Därtill sker även mätning och
uppföljning av vattenförbrukning, mängd återvunnet material och energikonsumtion per producerad enhet.

Social

För att upprätthålla en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö och bra personalhälsa investerar samtliga bolag
inom koncernen i hälsofrämjande aktiviteter. Därutöver satsar koncernen även på fortbildning för de anställda.
Under 2019 uppgick investering i utbildning per anställd i medeltal till 7 000 kr, en högre nivå jämfört med
de motsvarande 5 000 kr under 2018. Därtill vill Midway säkerställa en trygg arbetsplats varpå fokus ligger på
att minimera arbetsolyckor. Midway har även samhällsengagemang på lokal nivå där bolaget bland annat stöttar
utbildning och föreningsliv.

Governance

Flertalet centrala styrdokument har introducerats i koncernen. Bland dessa åter.nns en intern uppförandekod
med syfte att de.niera förväntningarna på hur medarbetare och styrelse ska agera i olika situationer. En del av
uppförandekoden behandlar exempelvis aLärsetik och en annan del syftar till att motverka korruption. Därtill
.nns en särskild uppförandekod för leverantörer. Syftet med leverantörskoden är att säkerställa ett hållbart arbete
längs med värdekedjan. Koden baseras bland annat på krav om arbetsvillkor och miljömässighet. Vidare har bolaget
implementerat en mångfaldspolicy med mål att styrelsen ska bestå av personer med varierande kön, ålder, geogra.skt
ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund.
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Resultaträkning (mkr)

2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

Nettoomsättning 1 671 1 316 768 796 594 648 696 743 780

Kostnad sålda varor -1 318 -1 056 -511 -542 -410 -429 -457 -489 -507

Bruttovinst 352 260 257 254 184 219 239 254 272

Försäljningskostnader -211 -167 -102 -109

Administrationskostnader -104 -94 -79 -71

Forskning- och utvecklingskostnader -11 -10 -12 -12

Övriga rörelsekostnader och -intäkter -22 2 2 12 -6 0 0 0 0

EBIT 6 -9 66 74 13 41 62 71 81

Finansiella intäkter 17 10 6 9 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader -30 -29 -16 -9 -15 -4 -4 -4 -4

Resultat före skatt -7 -28 56 74 -2 37 58 67 76

Skatter 3 -3 -9 -12 0 -8 -12 -14 -16

Nettoresultat avvecklad verksamhet -38 13 -45 -17 0 0 0 0 0

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat (rapporterat) -42 -19 2 44 -1 29 46 53 61

Nettoresultat (kvarvarande verksamhet) -4 -31 47 61 -1 29 46 53 61

-176 -183 -192-164 -178

Balansräkning (mkr)

test

2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

TILLGÅNGAR

Goodwill 34 34 20 30 30 30 30 30 30

Övriga immateriella tillgängar 2 2 8 13

Materiella anläggningstillgängar 340 331 284 275

Räntebärande anläggningstillgångar 63 45 54 77

Innehav i intresseföretag och andelar 0 0 0 0

Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 439 412 366 395 359 369 380 393 407

Varulager 449 352 252 192 296 312 323 335 341

Kundfordringar

Övriga omsättningstillgångar

Likvida medel 55 93 109 39 54 70 88 103 126

Summa omsättningstillgångar 747 663 514 406 350 382 411 438 467

SUMMA TILLGÅNGAR 1 186 1 075 879 802 709 750 791 831 874

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 412 389 390 481 471 500 532 563 599

Minoritetsintressen 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Summa eget kapital 412 390 390 481 471 500 532 563 599

Långfristiga finansiella skulder 412 399 230 167 111 111 111 111 111

Pensionsavsättningar 69 73 60 15 14 14 14 14 14

Uppskjutna skatteskulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga långfristiga skulder 9 8 12 11 113 125 134 143 150

Summa långfristiga skulder 490 480 301 193 238 250 259 268 275

Kortfristiga finansiella skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder 284 206 188 128 0 0 0 0 0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 186 1 075 879 802 709 750 791 831 874

0 0 0 0

284 206 188 128 0 0 0 0 0

243 218 153 175 0

329 339 350 363 377
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KassaEödesanalys (mkr)

test

2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

Nettoresultat (rapporterat) -42 -19 2 44 -1 29 46 53 61

Icke kassaflödespåverkande poster 117 94 104 77 57 66 68 71 74

Förändringar i rörelsekapital 17 8 43 -26 49 -4 -3 -3 1

Kassaflöde från den operationella verksamheten 93 83 149 96 104 92 112 121 135

Investeringar -80 -64 -56 -88 -33 -76 -80 -84 -87

Avyttringar 127 3 3 57 0 0 0 0 0

Fritt kassaflöde 140 22 97 65 71 16 31 37 48

Utdelningar 0 0 0 -14 0 0 -14 -22 -25

Nyemission / återköp 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Förvärv 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lånefinansiering och övriga justeringar -127 -6 -151 -89 -56 0 0 0 0

Kassaflöde från avvecklad verksamhet -4 20 76 -22 0 0 0 0 0

Kassaflöde 9 36 21 -60 15 16 18 15 23

Omräkningsdifferenser i likvida medel 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoskuld (inkl IFRS 16) 426 378 181 143 71 55 37 22 -1

Nyckeltal per aktie (kr)
text

2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

EPS, rapporterad -1,72 -0,77 0,07 1,71 -0,05 1,06 1,68

EPS, justerad 0,45 -0,95 1,71 1,87 0,12 1,06 1,68

FCF per aktie 0,51 0,79 3,81 -1,51 2,60 0,57 1,15

Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,80

Eget kapital per aktie 16,8 15,9 15,9 17,6 17,2 18,3 19,5

Antal aktier efter utspädning vid årets slut (miljoner) 24,5 24,5 24,5 27,3 27,3 27,3 27,3

Värderingsmultiplar
re re re re re re re re

2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

P/E, justerat 43,4x neg 8,2x 10,7x 124,2x 13,5x 8,5x

P/EK 1,2x 1,0x 0,9x 1,1x 0,8x 0,8x 0,7x

P/FCF 38,1x 20,4x 3,7x neg 5,5x 25,1x 12,5x

Direktavkastning 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 3,5% 5,6%

Utdelningsandel, justerad 0% 0% 29% 0% 0% 47% 48%

EV/Sales 0,5x 0,6x 0,7x 0,9x 0,8x 0,7x 0,6x

EV/EBITDA (adj) 11,5x 16,5x 4,7x 5,5x 6,3x 4,2x 3,3x

EV/EBIT (adj) 32,8x neg 8,2x 11,1x 34,9x 10,9x 6,9x

Aktiekurs, årets slut (B-aktien) 19,6 16,1 14,0 20,0 14,4 14,4 14,4

EV, årets slut 906 773 524 690 463 447 430

Tillväxt och marginaler
Text

2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

Omsättningstillväxt 9% -21% -42% 4% -25% 9% 7%

EBIT-tillväxt (adj) -50% -139% -688% -3% -79% 210% 52%

EPS-tillväxt, justerad -66% -311% -280% 9% -94% 821% 58%

Bruttomarginal 21,1% 19,7% 33,4% 31,9% 30,9% 33,8% 34,3%

EBITDA-marginal (adj) 4,7% 3,6% 14,6% 15,6% 12,4% 16,6% 18,8%

EBIT-marginal (adj) 1,7% -0,8% 8,3% 7,8% 2,2% 6,3% 8,9%

Skattesats -22% -10% 17% 20% -12% 21% 21%
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KapitaleIektivitet (mkr)
Text

2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

ROE, justerad -1% -8% 12% 14% 0% 6% 9%

ROCE, justerad (inkl IFRS 16) 4% 0% 9% 10% 2% 7% 10%

ROIC 2% -1% 7% 8% 2% 5% 8%

Investeringar (ex IFRS 16) 80 64 56 88 23 55 59

Investeringar / omsättning 5% 5% 7% 11% 4% 9% 9%

Försäljning- och administrationskostnader / omsättning 19% 20% 24% 23% n/a n/a n/a

Varulager / omsättning 27% 27% 33% 24% n/a n/a n/a

Kundfordringar / omsättning n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Leverantörsskulder / omsättning n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Rörelsekapital / omsättning 24% 28% 28% 30% 31% 29% 27%

Kapitalomsättningshastighet 1,3x 1,2x 0,8x 0,9x 0,8x 0,9x 0,9x

Finansiell ställning (mkr)
Text

2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

Nettoskuld (inkl IFRS 16) 426 378 181 143 71 55 37

Soliditet 35% 36% 44% 60% 66% 67% 67%

Nettoskuldsättningsgrad 103% 97% 46% 30% 15% 11% 7%

Nettoskuld / EBITDA (adj) 5,4x 8,1x 1,6x 1,2x 1,0x 0,5x 0,3x

Kvartalsdata (mkr)

Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20

Nettoomsättning 265 222 181 181 230 225 166 175 157 134

Kostnad sålda varor -196 -147 -118 -122 -153 -156 -114 -119 -110 -93

Bruttovinst 69 75 63 59 77 69 52 56 47 41

Försäljningskostnader -31 -25 -24 -27 -27 -27 -25 -29 -25 -21

Administrationskostnader -22 -21 -18 -19 -20 -18 -16 -16 -18 -14

Forskning- och utvecklingskostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -2 0 -5 -3 -2 -2 7 -4 -2 -4

EBIT 14 29 16 10 28 22 18 7 2 2

Finansiella intäkter 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader 0 -2 -6 -5 0 -3 0 -2 -8 -5

Resultat före skatt 15 27 10 5 31 19 18 5 -6 -3

Skatter -3 -6 0 -1 -6 -5 -2 2 1 1

Nettoresultat avvecklad verksamhet 1 0 -8 -37 4 -20 0 0 0 0

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat (rapporterat) 13 21 2 -33 29 -6 16 7 -5 -2

Nettoresultat (justerat) 13 21 12 6 26 17 9 7 -3 1

Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20

Omsättningstillväxt -41% -53% -43% -39% -13% 1% -8% -3% -32% -40%

EBIT-tillväxt (justerad) -30% 45% 250% -134% 88% -17% -48% -15% -87% -75%

Bruttomarginal 26% 34% 35% 33% 33% 31% 31% 32% 30% 31%

EBITDA-marginal (justerad) 11% 18% 19% 13% 20% 16% 16% 16% 12% 14%

EBIT-marginal (justerad) 6% 13% 12% 7% 13% 11% 7% 6% 3% 4%

Skattesats 18% 22% 0% 13% 18% 24% 18% -22% 25% -100%
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Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklusivt för bankens kunder. 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. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag
(nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa veri.erade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen.
Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas
ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda
mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig
rekommendation eller ett investeringsråd.
Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i .nansiella instrument
är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god
värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Potential och risk
Banken använder sig av en rad olika värderingsmodeller för att värdera .nansiella instrument. Bland dessa .nns kassa2ödesmodeller,
multipelvärdering samt styckningskalkyler. Väsentliga antaganden för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata.
Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”Penser Access” som Banken utför åt analyserat bolag.
Banken erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget.
Vi klassi.cerar aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån en tvådimensionell modell bestående av potential och risk.
Banken relaterar potentialen till vedertagna värderingsmetoder givet ett enligt oss rimligt scenario för bolagets framtida utveckling. I det här
sammanhanget de.nierar vi låg potential som maximalt 10% förväntad totalavkastning den kommande tolvmånadersperioden. För att aktien skall
erhålla klassi.ceringen Hög potential krävs det att vi ser en totalavkastning på minst 50%. Denna kan dock ligga ett par år bort i tiden.
Vad gäller risk analyserar vi ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för att klassi.ceras som låg risk är att
bolaget har positivt kassa2öde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande generella beskrivning av hög risk
är att bolaget inte nått positivt kassa2öde alternativt att en enskild faktor påverkar omsättningen mer än 50%.
Potential- och riskklassi.ceringen uppdateras kontinuerligt.
Klicka https://www.penser.se/historiska-analysrekommendationer/ för att se historik över investeringsrekommendationer från Banken.

Allmänt
Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras
tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934),
Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en Intressekon2iktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekon2ikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekon2ikter är bl. a. restriktiva
kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal.
Corporate Finance-avdelningen får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga
ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan avdelning i Banken än
Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får ske i ett .nansiellt instrument som är föremål för
Investeringsrekommendation.
Från tid till annan utför Banken uppdrag för ett bolag som är omnämnt i en publikation. Banken kan bl. a. vara rådgivare eller emissionsinstitut, till
bolaget eller likviditetsgarant i ett av bolagets värdepapper. Om så är fallet har det angivits i Publikationen. Banken, dess ägare, styrelseledamöter
eller anställda kan äga aktier i omnämnt bolag. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav i värdepapper samt alla transaktioner. Banken
och dess anställda följer svenska fondhandlarföreningens riktlinjer för anställdas aLärer. Den analytiker som har utarbetat en Investeringsanalys
som avses i 11 kap. 8 § FFFS 2007:16 och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen räkning handla i be¬rörda Finansiella Instrument
eller med därtill relaterade Finansiella Instru¬ment i strid med gällande rekommendation. Bankens Compliance-avdelning övervakar anställdas
transaktioner.
Banken betalar lön till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Bankens resultat men aldrig knutet till en annan avdelnings ekonomiska
resultat. Varken Banken eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags
emitterade .nansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.
För det aktuella bolaget utför Banken även analys i enlighet med villkoren för den kostnadsbelagda tjänsten ”Penser Access”. Klicka här https://
epaccess.penser.se/ för mer information om tjänsten.
Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under svenska Finansinspektionens tillsyn.

Erik Penser Bank (publ.)

Apelbergsgatan 27 Box 7405 103 91 STOCKHOLM

tel: +46 8 463 80 00 fax: +46 8 678 80 33 www.penser.se
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