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VARFÖR INVESTERA I MSC GROUP AB?
• MSC har på bara två år gått från 35 MSEK till 250 MSEK i årstaktsomsättning
• Ska omsätta 400 MSEK inom tre år
• Med ca 100 MSEK i börsvärde idag kan det vara ett intressant läge att komma in i Bolaget då en 

uppvärdering bör kunna ske så fort Bolaget vänder till en positiv EBITDA-marginal
• De flesta konkurrenter värderas till 15-25 gånger vinsten och ledningens uttalade mål är att inom tre år 

omsätta 400 MSEK med en EBITDA-marginal överstigande 12% 
• God marknadspotential i samtliga tre segment som MSC är verksamma i
• Förvärvsbaserat tillväxtstrategi i en fragmenterad industri
• Intressant produktportfölj inom segmentet APPLY
• Nationell täckning med lokal förankring

MSC GROUP - WE SOLVE, APPLY AND SERVE
Vår grund är inte IT, det är människor. Som konsultföretag är vår främsta tillgång våra medarbetare, med all sin samlade kom-
petens och erfarenhet.

I tre tydliga segment arbetar vi med IT. Segmenten SOLVE, APPLY och SERVE hänger i vissa aspekter samman men kan även stå 
för sig själva. Uppdelningen påverkar inte kunden utan kan ses som ett löfte om vad vi kan leverera. Låt uppdelningen symboli-
sera vår breda grund i kombination med lång erfarenhet och spetskompetens. 



KORT OM MSC

MSC koncernens affärsidé är att tillhandahålla högkvalitativa tjänster inom IT. Vi har en tydlig 
tillväxtstrategi där vi tror på rikstäckande och stark lokal närvaro.

Koncernens projekt- och leveransorganisationer utgår 
från fristående och självständiga kontor men med en tydlig 
ledning och styrning där hela MSC-koncernens kollektiv, 
tillsammans med samarbetspartners, snabbt kan samordnas 
för att också kunna möta större förfrågningar.

Gruppen har haft en kraftig tillväxt, främst genom de för-
värv som har gjorts under de senaste två åren och dessa har 
gett gruppen en avsevärd större leveransorganisation och 
kompetensbredd, enheter inom drift och förvaltning samt 
egenutvecklade produkter.

Den operativa verksamheten i koncernen består av femton 
operativa aktiebolag, ett delägt dotterbolag samt ett in-
tressebolag. Koncernen bedriver verksamheten genom tre 
segment, SOLVE, APPLY och SERVE.

Segmentet SOLVE samordnar gruppens IT-specialister 
(såsom projektledare, kravare, systemutvecklare, systemar-
kitekter eller testledare) och konsultintensiva verksam-he-
ter. Med kompetensen och leverans-kapaciteten från olika 
enheter kan segmentet SOLVE samordna, leda och leverera 
betydande volymaffärer.

Segmentet har också en viktig intern stödfunktion. Den är 
samordnande kring väsentliga funktioner och behov verk-
samheterna behöver i sin vardag, här hanteras ramavtal, 
upphandlingsprocesser, kvalitet, konceptutveckling, varu-
märken, certifieringar, partnernätverk och offshore tjänster.

Segmentet SOLVE har idag drygt 160 medarbetare med 
personal och kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Udde-
valla, Jönköping, Malmö och Sundsvall.

Segmentet APPLY samlar våra applikations- och koncep-
terbjudanden. Här finns produkter och koncept för olika 
tillämpningar och som ofta säljs på licens- eller nyttjande-
basis. APPLY:s smarta lösningar effektiviserar processer 
och förenklar vardagen för organisationer inom vitt skilda 
branscher och sektorer.

APPLY har idag cirka 10 medarbetare med personal och 
kontor i Luleå, Sundsvall och Uddevalla. 

Segmentet SERVE har som främsta mål att få kundernas 
IT miljö att fungera driftsäkert och vara kundens kompletta 
IT-avdelning.

Serve hjälper kunden med bland annat tjänster i molnet, 
IT-miljön på kontoret, backup samt vid behov av support så 
finns tjänsten vid SERVES servicedesk. 

SERVE har idag drygt 20 medarbetare med personal och 
kontor i Stockholm, Göteborg, Uddevalla och Skövde. SER-
VE hanterar löpande driftsavtal omfattande drygt 2 000 
arbetsplatser och 300 servrar, varav flertalet placerade i 
MSC:s egna datahallar.

MSC Groups strategi är att främst växa genom förvärv, 
såväl kompletterande förvärv inom SOLVE som nya för-
värv inom APPLY och SERVE. Förvärven leder till ökade 
marknads-andelar, nya leveransresurser och förstärkta 
managementresurser. 

MSC fokuserar på att vara en kompetenspartner till främst 
offentlig sektor, industri, Life Science samt bank och finans 
med viss inriktning inom teknikområdena ”Open Source”, 
Java och .net. Målet är att ständigt fördjupa samarbetet 
med kunderna och ta ett större ansvar i såväl större och mer 
kompletta projekt med tillhörande löpande förvaltnings-
tjänster och drift av kraftfulla systemlösningar. 
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MOTIV TILL EMISSIONEN

Integrationsarbetet av gamla och nyförvärvade rörelser i 
segmentet SOLVE har pågått kontinuerligt under åren 2015 
– 2017 och Koncernen är nu redo att kliva in i nästa fas av-
seende dessa förvärv samt åter börja förvärva, denna gång 
primärt inom marknadssegmenten APPLY och SERVE.  

Motiven för nyemissionen är att med en tredjedel var av 
emissionslikviden möjliggöra dels förbereda och tillvarata 

strategiska produktinvesterings och förvärvsmöjligheter 
inom APPLY och SERVE och därmed bredda Bolagets tjäns-
teerbjudande, dels stärka Koncernens balansräkning, samt 
dels påskynda det pågående strukturarbetet inom koncer-
nen och därigenom snabbare förbättra Koncernens löpande 
rörelseresultat.

VD - LARS SAVE HAR ORDET

Vi har från sommaren 2015 
genom vår tillväxtstrategi 
lagt grunden till en koncern 
som idag omfattar ett drygt 
15 tal bolag huvudsakligen 
verksamma inom tre seg-
ment SOLVE (konsultverk-
samhet), APPLY (produkt/
licensförsäljning) och SERVE 
(drift och underhåll) på den 
svenska IT-marknaden. 

MSC Groups tillväxtstrategi 
som primärt sker genom 

förvärv ligger fast det kommande året. De senaste åren har 
vi konsoliderat vårt segment SOLVE och taktar nu ca 250 
MSEK per år i omsättning på tolv månaders rullande period, 
från ca 35 MSEK 2015. 

För att säkra tillgången till likvida medel för en fortsatt hög 
förändringstakt, snabbare strukturarbete och för högre 
lönsamhet i den befintliga rörelsen, utan att vi ska behöva 
slå av på vår förvärvstakt de kommande 12 månaderna, har 
styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission som 
skall hjälpa oss att snabbare nå våra mål för MSC koncernen. 

För att nå en fortsatt dubbelsiffrig tillväxt i MSC koncernen 
söker vi nu förvärv bland mogna bolag inom segmenten 
APPLY och SERVE. Bolag inom dessa segment uppvisar 
normalt högre lönsamhet än bolag inom segmentet SOLVE, 
vilket bland annat kan kräva en större andel kontant kö-
peskilling vid ett potentiellt förvärv , till vilket emissionen 
kommer att nyttjas. 

Vi har vidare ett internt utvecklingsprojekt i segmentet 
APPLY inom Telematik och IoT som baseras på en produkt-
version som Empir Solutions har utvecklat i ett tidigare 
skede, projektet kräver initialt finansiering och där ett högt 
tempo i utvecklingen ger fördelar i time to market, vilket 
snabbare skall skapa tillväxt i segmentet.

Vår operativa rörelse samt strukturåtgärderna för att vända 
vår mogna konsultrörelse till högre lönsamhet har löpande 
krävt ett utökat rörelsekapital vilket begränsat vår tillgång 
till finansiering av andra spännande projekt. 

Vi har som bolag bevisat vår förmåga att leverera synner-
ligen hög tillväxt sedan MSC fick en ny inriktning 2015. Vi 
har nu byggt en central plattform för att även växa inom 
segmenten APPLY och SERVE.

Välkomna att vara med på en fortsatt spännande resa med 
ett av Sveriges snabbast växande IT-bolag.

Lars Save

”MSC är IT-konsulten som gått från en årsomsättning 
om 35 MSEK till 250 MSEK på två år med målet att över-
skrida 400 MSEK inom tre år”

Viktig information
Vänligen observera att denna informationsbroschyr är marknadsföringsmaterial och endast utgör ett kort utdrag ur det prospekt som styrelsen 
för MSC Group AB (publ) (”MSC” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av förestående Företrädesemission i Bolaget (”Erbjudandet”). 
Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 § § lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument. Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas kostnadsfritt från Mangolds hemsida (www.mangold.se) eller 
på telefon 08-5030 1595. Prospektet kan även laddas ned från MSC hemsida (www.msc.se).

Informationsbroschyren innehåller endast en översiktlig information och utgör inte något prospekt enligt lag eller tillämpligt regelverk härom. 
Prospektet innehåller bland annat en presentation av Bolaget, Erbjudandet och de risker som är förenade med en investering i MSC och 
deltagande i Erbjudandet. Denna informationsbroschyr är inte avsedd att ersätta prospektet som grund för beslut att förvärva aktier i MSC 
och utgör ingen rekommendation att för värva aktier i MSC. Investerare som vill eller över väger att förvärva aktier i MSC uppmanas att läsa 
prospektet i sin helhet.

Varken prospektet eller denna informationsbroschyr får offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion, där sådan åtgärd eller Erbjudandet förutsätter registreringsåtgärder 
eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
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FINANSIELL UTVECKLING

I nedanstående figur visas MSC:s omsättning sedan tillväxtresan inleddes tredje kvartalet 2015 samt MSC:s 
omsättningsmål.
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Omsättning Omsättningsmål 2020 Linjär (Omsättning)

”Vår EBITDA-marginal är på flera av våra operativa bolag mellan 10 – 16 % och jag ser inget som omöjliggör 
att denna marginal skulle vara nåbar på en allt större del av vår omsättning” säger VD Lars Save

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Tre (3) befintliga aktier av serie A ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A och tre (3) befintliga aktier av 
serie B ger rätt att teckna en ny aktie av serie B. Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare men teckning 
kan även ske utan företrädesrätt. 

Aktiens kortnamn MSC B

Teckningstid 13 november 2017 – 27 november 2017

Teckningskurs 1,75 SEK per aktie. Courtage utgår ej

Nyemitterade aktier 19 844 153 nya aktier (266 666 A-aktier och 19 577 487 B-aktier)

Emissionsbelopp 34 727 267,75 SEK

Handel med teckningsrätter av serie B 13 november – 23 november 2017

Utspädning Aktieägare som väljer att inte delta i Nyemissionen kommer att få sin 
ägarandel utspädd med upp till 25 procent

www.msc.se
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