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Ocean Yield            Kjøp NOK 85,0 
 

Mange attraktive investeringsmuligheter for Ocean Yield 

• Dagens globale shippingordrebok representerer betydelige 

muligheter da tradisjonell skipsfinansiering har blitt mer restriktivt 

• Ocean Yield er fullfinansiert og har tilgjengelig 

investeringskapasitet 
 

God vekst og visibilitet i inntjening og utbytte fremover 

• 13 nybygg på lange kontrakter vil bli levert de neste 5 kvartalene, 

som vil øke EBITDA og EPS med rundt 40% (fra 3.kv’15) 

• Utbyttekapasiteten vil løftes i takt med resultatveksten. Vi 

venter utbytte på USD 0,62 / 0,70 / 0,78 i hhv 2015 – 2017, 

som innebærer en direkteavkastning på respektive 7,8%, 

8,8% og 9,9% 

Solid støtte i verdsettelsen 

• Nordea estimerer underliggende verdier (NAV) til NOK 69/aksje; 

(NOK 74 med fullt investert balanse + forlengelse av Dirubhai-1) 

• Prising basert på ‘16 utbytteyield: NOK 85/aksje 

• FPSO Dhirubhai-1 av kontrakt i sept. 2018. Usikkerhet #1, men er 

overdrevet 
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Ocean Yield – solid kontraktsdekning 
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Aker ASA                        Kjøp/NOK 190 

• Kraftig rabattert i forhold til underliggende verdier 

• Hyggelig oppside ved en gjeninnhenting i oljeprisen, og du får et solid 

utbytte mens du venter (NOK 10/aksje)! 

 



Zalaris (ZAL)               Kjøp/NOK 40 

Selskapet leverer lønn- og personalsystemer til store bedrifter 

• Kostnadsreduksjoner på opptil 30% for kunden mht outsourcing lønn/tjenester 

• Lokal tilstedeværelse  øker kvalitet og servicegrad 

• Har i dag 40+ kunder med totalt 190 000 ansatte 

• Deriblant Statoil, Nordea, Telenor, Elkjøp og Ericsson 

Kapital-lett forretningsmodell med god visibilitet og vekst 

• Rundt 95% av topplinjen kommer fra langsiktige kontrakter (5-7år) 

• Høy andel gjentakende inntekter (kundefrafall under 2% de siste 5 år) 

• Nordea forventer årlig vekst for topplinjen på 14% (CAGR) 2016 -2017 

• Selskapet har ingen gjeld og solid balanse 

• Betydelig utbyttepotensial fremover (Nordea venter NOK 2/aksje for 2016 og 

2017) 

Verdsettelse: P/E 19,7x og 13,9x for 2016E og 2017E 

• Attraktivt gitt lav risiko og prising av sammenlignbare selskaper 

• Marginekspansjon (Q3 YTD: driftsmargin +8,6%; +7,1% i ‘14  selskapets mål: 10%) 

• En fot innenfor det offentlige (kontrakt med NSB signert i Q3-2015) 

 



Zalaris…bygger portefølje! 
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Source: Nordea Markets 
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Zalaris founded 

by current CEO, 

Hans Petter 

Mellerud 

 

Acquired 

FlexLön in 

Denmark 

Established 

Lødingen (NO) 

service centre 

 

Became SAP 

ASP Partner 

 

Acquired LP Lön 

in Sweden 

Established Finnish 

service centre 

following Exxon 

agreement 

 

Established Zalaris 

Consulting in 

Norway 

Zalaris Consulting 

established in 

Sweden 

Signed a major 

agreement with 

Nordea 

Established near-

shore operations in 

Latvia and offshore in 

India 

 

Designated SAP BPO 

partner 

 

Deal signed with 

Norsk Hydro 

 

Contract signed with 

Statoil F&R, Finnair 

and Elkjøp 

Won Telenor and 

TeliaSonera 

Signed Statoil 

 

Successfully 

listed at OSE 

Revenue (NOKm) 



Takk for oppmerksomheten! 
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