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UPPDRAGSANALYS 

Flyttar fram positionerna 

och fortsätter växa  

Fortsätter accelerera med 149 procents tillväxt  

Gullberg & Jansson startar året starkt med en nettoomsättning på 

64,4 miljoner kronor (27,2), motsvarade en tillväxt på årsbasis på 

hela 149 procent. Den starka tillväxten är anmärkningsvärd i ett kvar-

tal som generellt är det säsongsmässigt svagaste. Bolaget hänför den 

starka utvecklingen till ett tidig start på säsongen och en fortsatt he-

mestertrend, vilket ökat intresset för pool- och utemiljöinvesteringar. 

Bolaget rapporterar därtill ett mycket starkt resultat, med ett rörelse-

resultat på 14,6 miljoner kronor (3,2) samt ett resultat efter skatt på 

11,3 miljoner kronor (1,9). Tillväxtresan fortsätter därmed in i 2021 

i accelererande tempo.  

Stärker positionen inom grönytor genom förvärv  

En annan tongivande händelse under kvartalet har varit förvärvet av 

51 procent av aktierna i Nomaco AB, Nomaco Danmark AS och 

Nomaco Norge AS. Nomaco-bolagen är verksamma inom den nor-

diska grönytemarknaden med ett fokus på elektriska arbetsfordon.  

Genom förvärvet stärker bolaget sin position kraftigt inom detta om-

råde och Nomaco kompletterar dotterbolaget Stads&Park Produkter, 

som förvärvades 2016. Förvärvet genomfördes till en köpeskilling om 

15,7 miljoner kronor, betalat genom kassa och nyemitterade aktier. 

Nomaco-bolagen omsatte det senaste räkenskapsåret 61 miljoner 

kronor med ett EBITDA-resultat på 3,9 miljoner kronor. Förvärvet 

har därmed genomförts till en attraktiv prislapp och omsättningen 

inom grönyteområdet, som senaste året låg på 9,2 miljoner, kommer 

nu öka kraftigt efter förvärvet.   

Nordic Relax of Sweden lanserar IR-bastu  

Efter kvartalets utgång meddelade bolaget att dotterbolaget Nordic 

Relax nu lanserat sin första produkt. Bolaget har utvecklat en infraröd 

bastu i olika storlekar och utföranden. Dotterbolagets webbshop och 

hemsida är nu lanserad och i kvartalsrapporten uppger bolaget att fo-

kuserat ligger på vidare produktutveckling samt att bygga upp ett 

återförsäljarnätverk. Likt pooler växer bastumarknaden och produkt-

utbudet utgör ett gott komplement till bolagets nuvarande utbud. Det 

skapar också merförsäljningsmöjligheter och har potentialen att 

jämna ut säsongseffekter då produkterna inte har en tydlig säsong likt 

poolprodukter. Då lanseringen nyss skett är ännu inga siffror publika 

än och rimligt att anta är att det kommer dröja en period innan till-

växten tar fart ordentligt. Oavsett så ser vi positivt på utvecklingen 

och ser fram emot att följa denna nya del av bolagets verksamhet.    

Gullberg & Jansson 

Rapportkommentar 

Datum 31 maj 2021 

Analytiker Nils Hellström & Johan Hellström 

  
Basfakta  

Bransch Miljöteknik 

Styrelseordförande Gaétan Boyer 

Vd Peter Bäck 

Noteringsår 2012 

Listning Spotlight Stock Market 

Ticker GJAB 

Aktiekurs 82 kr (26/5-2021) 

Antal aktier, milj. 8,7 

Börsvärde, mkr 713 

Nettoskuld, mkr -50,6 

Företagsvärde (EV), mkr 663 

Webbplats www.gullbergjansson.se 
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Källa: Bolaget, Analysguiden 

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021P 2022P 2023P

Omsättning 195 294 353 415

EBITDA 37 58 71 86

Rörelseres. (ebit) 36 55 66 80

Nettoresultat 27,3 42,3 50,2 61,4

Vinst per aktie 3,14 kr 4,86 kr 5,77 kr 7,06 kr

Omsättningstillväxt 23,5% 53,1% 51,0% 20,0%

EBITDA-marginal 18,8% 19,8% 20,1% 20,8%

Rörelsemarginal 18,3% 18,8% 18,6% 19,3%

P/e-tal 26,1 16,9 14,2 11,6

P/s-tal 3,7 2,4 2,0 1,7

EV/e-tal 24,3 15,7 13,2 10,8

EV/s-tal 3,40 2,25 1,88 1,60
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Investeringstes 

Överträffar tillväxtförväntningarna  

Trots högt ställda förväntningar, där vi väntade oss tillväxt på 16 pro-

cent innevarande år, ser bolaget efter första kvartalet ut att överträffa 

dessa. Första kvartalet brukar generellt vara det svagaste men skulle 

bolaget upprätthålla omsättningen för första kvartalet året ut innebär 

det omsättning på knappt 258 miljoner kronor. Detta ligger cirka 32 

miljoner kronor över våra estimat. Det är ännu svårt att sia för pass 

uthållig det starka momentum bolaget upplever är, till följd av den 

ökande hemestertrenden. Dock är det rimligt att anta att det allt 

större antal svenskar som installerat pooler senaste året fortsatt kom-

mer uppgradera och köpa mer utrustning. Marknadspenetrationen är 

fortsatt låg jämfört med andra europiska länder och potentiell tillväx-

ten inom grönytor bör ge en extra skjuts i omsättningen.   

Växer inom grönytor  

Positivt att se är att bolagets dotterbolag Stads&Park Produkter även 

växer under kvartalet och ökar nettoomsättningen 31 procent till 3,4 

miljoner kronor (2,6). Under kvartalet har bolaget utökat produktut-

budet till att även inkludera varumärket Oeliatec, som utvecklar ma-

skiner för ogräsbekämpning. Det finns även ett utpräglat miljöfokus 

här, där maskinerna drivs på batteridrift alternativt genom förnybar 

diesel samt att ogräsbekämpning sker med hetvatten och utan kemi-

kalier. Sammantaget är det positivt att se att bolaget flyttar fram po-

sitionerna inom grönytebranschen och förvärvet av Nomaco komplet-

terar produktutbudet väl och har potential att accelerera utvecklingen 

här.  

Höjer estimaten för tillväxten 

Efter första kvartalet stärker vi vår syn på det tillväxtcase som Gull-

berg & Jansson utgör. Omsättningen ökar kraftigt under ett säsongs-

mässigt svagt kvartal och mycket talar för att 2021 kan bli ytterligare 

ett starkt år för bolaget. Vi justerar våra estimat för att reflektera den 

högre tillväxttakten och öppnar för att även justera lönsamhetsanta-

gandena i samband med nästa rapport. Det är ännu osäkert hur för-

värvet kommer att påverka kostnadsmassan men första kvartalet in-

nebär något bättre rörelsemarginal än förväntat. Vi väntar oss nu en 

tillväxttakt för helåret på strax över 50 procent vilket innebär omsätt-

ning för 2021 på 294 miljoner kronor. Givet utfallet det första kvar-

talet, det nya förvärvet samt lanseringen av Nordic Relax ser det fullt 

rimligt ut i dagsläget.  

Prognosförändringarna innebär att vi justerar riktkursen från 62–65 

kronor till 87–92 kronor, på 12–18 månaders sikt. Tydligast triggers 

ser vi i fortsatt tillväxt, positiv utveckling inom Nordic Relax och en 

framgångsrik integrering av Nomaco.  

Startar året starkt  
Nettoomsättning Q1 2019-Q1 2021, i miljoner kronor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolag, Analysguiden  

 

Breddar produktportföljen  
Efter förvärvet av Nomaco-bolagen erbjuder koncernen nu el-

fordon till grönytebranschen.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Nomaco  

 

Nya affärsområdet lanserar bastu 
Bolagets nya dotterbolag, Nordic Relax, är nu lanserat och 

första produkten blev en energivänlig, infraröd bastu.      

 

Källa: Bolaget 
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Prognoser & värdering 

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen för helåret 2020 kom in på 190,4 miljoner kro-

nor, vilket innebär cirka 53 procents tillväxt från 2019. Mellan 2017 

och 2020 har omsättningen växt i genomsnitt kring 38 procent årli-

gen. Antar vi en tillväxttakt på cirka 35 procent för innevarande år 

innebär det en nettoomsättning på helårsbasis på kring 257 miljoner 

kronor. Adderar vi sedan Nomaco förvärvet till dessa siffror, som 

förra räkenskapsåret omsatte kring 61 miljoner kronor, så ser en net-

toomsättning för innevarande år på 294 miljoner kronor fullt rimlig 

ut. Troligt är nog snarare att bolaget kan komma in något över detta, 

givet den starka utvecklingen första kvartalet. Över tid ser vi fortsatt 

tillväxt i korten men antar kring 17 procents genomsnittlig tillväxt 

över prognosperioden. Det finns fortsatt stora marknadsandelar att 

ta, men vi bibehåller viss säkerhetsmarginal i beräkningarna genom 

att ställa ned tillväxtantagandena något. Detta ger oss en omsättning 

2025 på kring 550 miljoner kronor. 

Kostnader 

Bolagets bruttomarginal har legat kring 30 procent senaste åren, ett 

förhållande som verkar ligga fast in i första kvartalet. Vi räknar fort-

satt med en uthållig bruttomarginal kring 30 procent och övriga kost-

nader som ökar i genomsnitt 10 procent årligen, vilket ligger i linje 

med utfallet på första kvartalet. När Nomaco införlivas i siffrorna kan 

vi ha anledning att se över kostnadsbilden då den troligt förändras, 

men vi antar inga större förändringar på marginalnivå. Vi ser en lång-

siktig EBITDA-marginal runt 21 procent som tänkbar och en rörelse-

marginal runt 19 procent. Vi räknar med en marginal på resultatsnivå 

kring 15 procent.  

Värdering 

Vi har förändrat våra estimat efter första kvartalet, där vi främst ju-

sterat upp tillväxtantagandena och justerat förväntade kostnadsök-

ningar något. Vi fortsätter värdera bolaget med en DCF-modell där vi 

prognostiserar perioden 2021–2025 samt adderar ett slutvärde. Ter-

minalvärdet varieras genom ett evighetsvärde samt exit-multipel på 

3–5 gånger sista årets EBITDA-resultat. Givet våra nya tillväxtanta-

ganden justerar vi upp vår riktkurs till 84–92 kronor, på 12–18 må-

nader sikt. Aktien har gått starkt sedan senaste uppdateringen och 

bolaget värderas vid skrivande stund kring 715 miljoner kronor. Tit-

tar vi på antaget resultat för 2023, på 61,4 miljoner kronor, innebär 

det en P/S värdering på kring 12. Givet den aktieägarvänliga policyn 

av 30 procents utdelning efter skatt, kombinationen av organisk och 

förvärvsdriven tillväxt samt den starka historiken ser vi god potential 

till ytterligare uppvärdering. Störst risk ser vi i avtagande tillväxt, trög 

start för Nordic Wellness och ökande kostnadsmassa.  

Genomsnittlig tillväxt 17 procent  
Omsättning 2021P-2025P, i miljoner kronor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: Bolag, Analysguiden  

Förbättrade marginaler  
Rörelseresultat, EBIT, och rörelsemarginal 2019-2023P, i miljo-

ner kronor och procent.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

 

Lågt värderat tillväxtcase  
DCF-värdering på Gullberg & Jansson för prognosperioden 

2021-2025.    

 

 

 
Källa: Bolaget 
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Om Gullberg & Jansson  

Gullberg & Jansson har affärsidén att utveckla, marknadsföra och dis-

tribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt 

bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool-

och relax- och wellnessbranschen. Verksamheten drivs via flera dot-

terbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolaget har sitt huvud-

kontor i Helsingborg. 

Koncernen innehåller utöver moderbolaget Gullberg & Jansson AB 

tre dotterbolag; Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimming-

poolbranschen, Stads&Park Produkter i Stockholm AB inom den pro-

fessionella grönytebranschen samt Nordic Relax of Sweden AB inom 

hälsa och välbefinnande. Under kvartalet förvärvades även 51 pro-

cent av Nomaco-bolagen med ett fokus på professionella elfordon för 

grönytebranschen. Bolaget grundades 2002 och noterades på Spot-

light Stock Market 2012. Bolaget har upplevt stark tillväxt de senaste 

åren och har uppvisat en imponerande kursuppgång senaste tre åren 

på över 2000 %.  

Bolagets tidiga år fokuserades på import av bland annat luftvärme-

pumpar för att år 2006 fokusera tydligare mot poolprodukter. Mellan 

2010–2013 renodlade bolaget sitt produktutbud genom att avlägsna 

olönsamma satsningar och i stället utöka poolsortimentet med bland 

annat pooltak. 2016 förvärvades bolagen Poolvärlden AB samt 

Stads&Park Produkter i Stockholm AB, som införlivades och integre-

rades som dotterbolag inom Gullberg & Jansson koncernen. Sedan 

2014 har bolaget kontinuerligt lyckats leverera god tillväxt och har 

expanderat sitt utbud med miljösmarta luftvärmepumpar och andra 

miljövänliga pool-lösningar. 2019 bildades dotterbolaget Nordic Re-

lax of Sweden med ett fokus på relax och wellness branschen, något 

som ligger nära till hands till poolsektorn.  

Bolaget leds av VD Peter Bäck sedan 2018, tidigare försäljningschef 

för bolaget sedan 2016. Styrelseordförande är Gaétan Boyer, grun-

dare och VD i Poolvärlden AB (som namnändrats till Gullberg & Jans-

son of Sweden AB) samt Stads&Parkprodukter i Stockholm AB.  

 

 

 

 

 

 
 

Ett brett sortiment poolprodukter 
Bolaget tillhandahåller allt från pooltak till poolvärmepumpar, 

vattenreningslösningar och poolrobotar.  

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolaget  
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Marknaden 

Poolmarknaden i Norden har växt stadigt de senaste åren och veder-

tagna siffror i branschen talar om mellan 70–80 000 nedgrävda, pri-

vata pooler i Sverige. Därtill finns uppskattningsvis 450 offentliga 

simhallar utspritt över hela landet. Det uppskattas att det byggs om-

kring 6–7 000 pooler årligen i Sverige. Detta uppskattas ha ökat kraf-

tigt under rådande Covid-19 pandemin, där Gullberg & Jansson till-

sammans med många andra pooltillverkare har sett en kraftigt ök-

ning i försäljningen. Det är ännu tidigt att förutspå hur länge denna 

ökning kommer hålla i sig men det finns indikationer på att denna 

trend kommer hålla i sig enligt svenska badbranschen.  

Stor potential till tillväxt  
Antal pooler per 1000 invånare, jämfört med Tyskland och Frankrike.  

 

Enligt uppgifter från bolaget så har vi idag i Sverige omkring 6–7 poo-

ler per tusen invånare. I Tyskland är motsvarande siffra ca. 10 pooler 

per 1000 invånare och i Frankrike hela 26 pooler per 1000 invånare. 

Detta är en tydlig indikation på att det finns utrymme att växa och att 

poolmarknaden i Sverige är långt ifrån mättad. Vidare är eftermark-

naden stor för bolagets produkter, där service, reservdelar och upp-

graderingar genomför återkommande.  

Grönytemarknaden, som är den andra delen av bolagets inriktning, 

tillhandahåller professionell utrustning till park- och grönyteskötsel. 

Detta innebär handhållna grönytemaskiner såsom häcksaxar, trim-

mers, lövblåsar och sekatörer. I överlag så går den professionella 

grönytebranschen mot mer miljövänliga och ergonomiska produkter 

och går från bensin- och dieselmaskiner mot batteridriven utrust-

ning.  Stads&Park marknadsför och säljer en brett utbud batterihand-

hållna produkter som passar väl in i rådande trender i marknaden. 

Gullberg & Jansson har också nyligen lanserade dotterbolaget Nordic 

Relax of Sweden AB som befinner sig inom branschen för hälsa och 

välbefinnande. Dotterbolaget lanserades under kvartalet och tillhan-

dahåller bland annat miljövänlig IR-bastur.    
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Växande marknad 
Poolmarkanden är stor och växer starkt i Sverige.    
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Två huvudsakliga marknader 
Pooltillbehör och grönyteprodukter.  
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Risker  

På kort och lång sikt finns ett antal risker att beakta med Gullberg & 

Jansson. Våra värderingar baseras på prognoser om framtiden och 

dessa är förenade med stor osäkerhet. Trots att vi tar åtgärder för att 

bibehålla en säkerhetsmarginal är ändå risken stor att dessa inte faller 

ut som vi tror vilket kommer påverka värderingen. Bolaget har gått 

mycket starkt på börsen den senaste tiden och förväntningarna från 

marknaden är därmed höga. 

Vidare har bolaget gynnats kraftigt att det allt större intresset för 

poolprodukter i samband med pandemin. Mycket talar för att denna 

ökade efterfrågan är beständig men risken existerar alltjämt att, när 

pandemin ebbar ut, bolaget upplever lägre efterfrågan. Vi ser positivt 

på bolagets diversifiering och den ökade satsningen på grönytebran-

schen vilket innebär lägre beroende av endast en produktkategori. 

Den ökade satsningen, som gjorts genom ett förvärv, innebär också 

en risk där utfallet på förvärvet inte är säkert. Mycket talar för att bo-

laget framgångsrikt kommer kunna införliva bolaget i koncernen men 

det ställer ändå höga krav på den operativa förmågan från ledningens 

sida. 

Bolaget är aktiv på växande branscher vilket innebär konkurrenssitu-

ationen kan komma att hårdna, vilket kan innebära att bolaget förlo-

rar marknadsandelar. Vi ser i dagsläget ingen större risk med finan-

siering för bolaget där kassan uppgår till cirka 50 miljoner kronor vid 

slutet av kvartalet. Bolaget gör vinst och har uppvisat positiva kassa-

flöden de senaste åren. 
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Disclaimer 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att inve-

stera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i 

analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad Upp-

dragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespa-

rarna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvan-

lig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse av-

seende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för 

hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och obero-

ende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som or-

sakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Ris-

kerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinat-

ioner av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för 

framtida avkastning. 

Analytikerna Nils Hellström och Johan Hellström äger inte och får heller 

inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

 

Nils Hellström & Johan Hellström 


