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G4S udskiftede i 2013 CEO Nick Buckles med Ashley Almanza, som
fortsat står i spidsen for selskabet. Medvirkende til udskiftningen
har uden tvivl været en række uheldige omstændigheder fra selskabets side, hvor en større oprydning har været nødvendig. I perioden
2005-2012 har G4S indgået en række kontrakter (kaldet legacy contracts), primært med den engelske regering, der har vist sig at være

Engelske G4S er verdens største sikringskoncern og er det nyeste selskab i de globale afdelinger.

urentable for selskabet. Én af de største kontrakter, som illustrerer

• Selvom Foreningen i flere år har haft selskabet under betragtning,

til Storbritannien, indtil myndighederne har behandlet asylsagerne.

og aktien i princippet har været billig nok til at leve op til Foreningens

Den nuværende flygtningestrøm til Europa har medført et uventet

investeringskrav, er det først for nyligt, at selskabet er blevet en del

højt antal asylansøgninger, der resulterer i forsinkelser hos de britiske

af de globale porteføljer. Dette skyldes bl.a. en flerårig negativ kurs-

myndigheder og en forlænget husningsperiode for G4S. I princippet

udvikling samt en igangværende restrukturering, der på nuværende

burde flere husninger være en fordel for G4S, problemet opstår dog,

tidspunkt gør værdiansættelsen tilstrækkelig attraktiv.

idet kontrakten ikke tager hensyn til forlængede behandlingstider, og

den utilstrækkelige kontraktskrivning samt manglende styr på interne
processer, er den såkaldte COMPASS kontrakt. G4S er engageret til
at sørge for, at asylansøgere får tag over hovedet ved ankomsten

de yderligere overnatninger sker på selskabets egen bekostning.
Casen handler om et selskab, der igennem mange år, under den tid-

Størstedelen af de såkaldte legacy kontrakter udløber mellem 2017

ligere CEO, var en ekstremt salgsdreven organisation, men i mindre

og 2019, hvorfor den negative effekt forventes aftaget i løbet af de

grad fokuseret på interne linjer og processer. G4S har igennem nogle

kommende 2 til 4 år.

år været midtpunktet i flere uheldige sager, som har haft mediernes
bevågenhed, hvilket har påvirket både renomme og værdiansættel-

G4S vandt den meget prestigefyldte

se. Tilbageholdenheden over for G4S skyldtes til dels det faktum, at

kontrakt ifm. OL i London 2012. Meget

restruktureringer sjældent belønnes øjeblikkeligt af aktiemarkedet,

hurtigt viste det sig dog, at G4S ikke

men også en allerede eksisterende eksponering mod sektoren: G4S'

var i stand til at skaffe det nødven-

svenske "bror" Securitas har siden 2012 været en del af de globale

dige antal vagter. De olympiske arran-

porteføljer.

gører måtte som følge heraf tilkalde militærpersonel for at opnå
fuld bemanding. Helt præcist formåede G4S kun at besætte 83% af

G4S, Securitas og ISS - én stor familie

de positioner, de kontraktligt var forpligtet til at levere.

At kalde Securitas for G4S' bror er ikke taget ud af den blå luft. Securitas blev oprindelig grundlagt i 1934 for i 1981 at blive splittet op og

Under den tidligere ledelse synes den primære udfordring for G4S at

fordelt mellem stifterens (Erik Philip-Sörensen) to sønner. Den ene

have været utilstrækkelig intern ledelse, underbygget af de to eksem-

søn fik tildelt Securitas' svenske aktiviteter, mens den anden søn (Jør-

pler ovenfor. Internt tages flere og flere metoder i brug for at profes-

gen Philip-Sörensen) fik Securitas’ internationale aktiviteter. Sidst-

sionalisere og systematisere den interne ledelse. Dette inkluderer

nævnte selskab kender vi i dag som G4S.

både systemer til måling af kundetilfredshed samt en overgang fra
manuel til systematisk styring af personalet. I Indien (hvor G4S har

Endnu mere familiært bliver det, når også den danske børsnoterede

flest ansatte) har man implementeret et best practice projekt, hvor

servicekoncern ISS inddrages. ISS blev tilbage i 1901 stiftet af Erik

systembaseret ledelse af 130.000 ansatte afprøves og senere skal

Philip-Sörensens far, hvorfor ISS, Securitas og G4S med rette kan kal-

udrulles til den resterende koncern. På nuværende tidspunkt er pro-

des familie.

jektet under implementering i den 118.000 mand store Afrikadivision,
hvor procedurerne er under granskning.

G4S forsøgte tilbage i 2011 at købe ISS, dog uden opbakning fra selskabets aktionærer. Forslaget blev nedstemt på en generalforsam-

Stort potentiale i G4S

ling, hvorefter fokus blev rettet mod initiativtagerne til det potentielle

Da problemerne i G4S primært synes at være relateret til den tidligere

opkøb; G4S’ daværende CEO Nick Buckles samt selskabets danske for-

ledelse, og selskabet på nuværende tidspunkt har implementeret fle-

mand Alf Duch-Pedersen (tidligere mangeårig CEO i Danisco). Forman-

re initiativer, der skal restrukturere styringen og afhjælpe de tidligere

den valgte at gå af, hvorimod CEO Nick Buckles fortsatte endnu et par

problemer, ser vi selskabet som en traditionel restrukturerings case,

år for i 2013 at forlade G4S, hvor en akkumulering af dårlige sager hav-

hvor vi modtager en tilstrækkelig betaling for den selskabsspecifikke

de skadet dennes renomme og position i selskabet yderligere.

risiko, der indgås.
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Selvom der stadig er plads til forbedringer i
G4S, har selskabet været under restrukturering
siden 2014, og de første resultater er begyndt
at vise sig.

Selskabets potentiale underbygges af flere faktorer

samlet set leverede 95% af selskabets indtjening. Omvendt sva-

Sikkerheds- og alarmbranchen forventes i perioden 2013-2023 årligt

rer dette til, at hele 49 lande sammenlagt leverede blot 5% af G4S’

at vokse med 6,8% (iflg. brancheorganisationer). Væksten forventes

samlede indtjening. Hverken kapital-eller ledelsesmæssigt synes

størst i Emerging Markets og mere afmålt i Vesteuropa samt Nord-

dette at være en effektiv anvendelse af ressourcer, og G4S har på

amerika. Branchen er desuden kendetegnet ved længerevarende kon-

nuværende tidspunkt frasolgt 24 enheder, der til sammen har en

trakter og en dermed følgende forudsigelighed. Væksten forventes at

omsætning på 900 mio. GBP, men ingen nævneværdig indtjenings-

stamme fra en stigende velstand, der kræver beskyttelse, men også

effekt. Yderligere 42 frasalg, der dækker en omsætning på 700 mio.

kortsigtede årsager som f.eks. den igangværende flygtningekrise,

GBP samt en direkte negativ indtjening, er i pipelinen for de kom-

terroranslag mod Europa, og trends som stigende cyberkriminalitet,

mende 12-24 måneder. Samlet set svarer det til, at ca. 20% af G4S’

er inkluderet i det samlede sikkerhedsbillede. Fremadrettet forventer

omsætning er eller vil blive frasolgt, dog uden tab af indtjening. Når

G4S selv en salgsvækst på niveauet 4-6%.

denne proces er afsluttet, vil G4S helt naturligt blive en mere simpel
forretning med mulighed for forbedrede nøgletal på de fleste fron-

Selvom der stadig er plads til forbedringer i G4S, har selskabet været

ter.

under restrukturering siden 2014, og de første resultater er begyndt
at vise sig. Overskudsgraden er steget fra 6,3% i 2013 til 6,5% i 2014

Mens størstedelen af den negative fokus har relateret sig til aktivite-

og 6,6% i 2015. Ikke nogen markant fremgang, men dog et skridt i

ter i Storbritannien, skal det dog fremhæves, at blot 23% af salgsvo-

den rigtige retning.

lumen er genereret i Storbritannien og Irland, hvor omsætnings- og
indtjeningsvæksten i 2015 faldt. Alle G4S’ øvrige regioner oplevede

Foruden de førnævnte ændringer i den interne styring, som p.t. udrul-

derimod positiv omsætningsvækst; Emerging Markets steg 8,6%,

les i Indien og Afrika, er G4S samtidig blevet mere simpel i sin opbyg-

Nordamerika 5,8% og Europa 2,6%. I Storbritannien og Irland faldt

ning. Antallet af ledelseslag er reduceret fra 3 til 2 lag, og antallet

omsætningen med 3%, primært pga. tabet af to større kontrakter. Til

af ledere er gået fra 150 til 92 personer. Hvor det tidligere var et

trods for de nævnte styringsproblemer i Indien, som hører under Asia

begrænset antal ledere, der havde et direkte ansvar for indtjeningen

Middle East, formåede divisionen i 2015 fortsat at forbedre driftsre-

i enhederne, har tæt på alle 85 afdelingsledere i dag fået tildelt et

sultatet med 12%.

direkte ansvar.
Værdihåndtering i et kontantløst samfund
Et yderligere aspekt i restruktureringen er et frasalg/tilretning af

Modsat Securitas, der for år tilbage skabte et spin-off af deres pen-

forretningen. En opgørelse fra 2013 viste, at blot 62 ud af 111 lande

ge- og værditransportforretning, har G4S fortsat denne aktivitet
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i produktpaletten. Sammenlignet med Securitas er G4S, rent pro-

Værdiansættelsen af G4S

duktmæssigt, en smule bredere. Dette har selvsagt været en del af

Målt på pris ift. Fair Value er G4S et af porteføljens absolut billigste

Foreningens overvejelser ifm. købet af G4S, hvor værdihåndtering

selskaber. Aktien handles aktuelt til en pris i forhold til Fair Value på

udgjorde 14% af omsætningen i 2015 - og næsten det dobbelte i ind-

38%. Med de nævnte udfordringer (men også løsninger) in mente vil

tjeningen. G4S tilbyder derudover en betydelig større eksponering

Foreningen, et stykke af vejen, acceptere præmissen cheap for a rea-

mod emerging markets. Den helt store forskel er dog det faktum, at

son.

G4S befinder sig i en restruktureringsfase. Til trods for, at de to selskaber er i samme branche, og ud af samme familie, er det samtidig to

Når vi inkluderer selskabet, der aktuelt ikke er kvalitetsmæssigt på

selskaber i vidt forskellig sundhedstilstand.

højde med den samlede portefølje, er det væsentligt at tage betaling
for det. Det sikrer en Earnings Yield, der er 1,8 procentpoint højere

Tendenserne i retning af et kontantløst samfund vil få flere til at

end porteføljen. Som det fremgår af boksen nedenfor, får vi et mer-

hævde, at håndteringen af kontanter også må være en døende aktivi-

afkast på 7,4 procentpoint. Dermed opnår vi en fornuftig rabat, og de

tet. Kigger vi på tallene, vil de dog give et lidt mere nuanceret billede.

aktuelle kvalitetsudfordringer er dermed afspejlet i prisen. En fortsat

Med udgangspunkt i en rapport med fokus på EU, repræsenterer kon-

restrukturering og et turn-around af virksomheden vil være solide dri-

tanter fortsat 60% af alle transaktioner i de 28 medlemslande. I 26

vere til en revurdering af selskabet. 

ud af 28 medlemslande er kontanter fortsat det største betalingsmiddel målt i volumen. Selvom vi i Danmark primært betaler med kort eller
Swipp/MobilePay, viser undersøgelsen en anden europæisk tendens,
hvor det kontantløse samfund ikke er nær så udbredt. Den seneste
prognose lyder således, at kontantløse betalinger, ikke overraskende,
forventes at vokse pænt - det interessante er dog, at antallet af kontanttransaktioner ligeledes forventes at stige.
Værdihåndteringsdivision i G4S viste i 2015 en pæn vækst, med 13%
indtjeningsvækst i Emerging Markets, til trods for svag modvind fra
flere råvarerelaterede sektorer og lande samt uændret indtjening fra
udviklede markeder. De nævnte forskelle i vækstraten afspejler den
ovennævnte tendens, hvor kontanter fortsat er det foretrukne betalingsmiddel i Emerging Markets.
For G4S er værdihåndtering et solidt cash flow, hvor høje indtrængningsbarrierer, få globale aktører samt synergi til den almindelige sik-

G4S
Hjemsted
England
Etableringsår
1934
Antal ansatte
610.000
Ansatte fordelt på
regioner
Asien & Mellemøsten
(262.500), Afrika (120.400),
Latin Amerika (76.000),
Europa (58.200),
Nordamerika (56.400),
UK & Irland (35.500),
Omsætningen geografisk
Nordamerika (24%), UK &
Irland (23%), Asien & Mellemøsten (21%), Europa (18%),
Latin Amerika (8%)

www.g4s.com/en

Styrker
Verdens største sikringskoncern. Solid vækst uden for
UK & Irland. Branche med
vækst.
Svagheder
Befinder sig i en oprydningsfase. Lidt blakket renomme
pga. flere uheldige sager.
Muligheder
Orden i eget hus. Mere enkel
koncern efter frasalg af enheder med ingen indtjening.
Trusler
Færre penge i cirkulation,
negativt for værditransport.
Negative enkeltsager.

Indtjeningsstabilitet

Omsætning 2015
GBP 6.863.000.000
 -0.4% i forhold til 2014
Markedsværdi inkl. gæld
GBP 4.758.866.223
Forventet driftsresultat
(EBIT) 2017
GBP 423.360.000
Driftsresultat (EBIT) i f.t.
den gældfrie virksomhed
8,9% (Earnings Yield)
Global, vægtet 10 årig
statsrente(1)
1,5%
Merafkast for virksomhedsejeren
7,4% point
Høj

kerheds- og alarmforretning kendetegner branchen.
(1) Global, vægtet 10 årig statsrente: 10 årig statsobligationsrente vægtet sammen ift. MSCI Verden aktiers vægtning landene
imellem. Det såkaldte risikofrie afkast.
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