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UPPDRAGSANALYS 

Hemester ökar både 

lönsamhet och omsättning  

Kraftigt ökat resultat och omsättning  

Gullberg & Janssons andra kvartal kännetecknas av tillväxt på bred 

front. Omsättningen ökade med 31,6 procent mot motsvarade kvartal 

2019 till 77,4 miljoner kronor (58,8). Resultatet efter skatt ökade 48 

procent till 13 miljoner kronor (8,79). Rörelsemarginalen ökade även 

den under kvartalet till 21,4 procent (19). Den stora ökningen är 

hänförlig till affärsområdet verksam inom poolutrustning, då 

investeringar i hem- och utemiljö har ökat kraftigt under pandemin. 

Reserestriktionerna har populariserat begreppet ”hemester” och VDn 

uppger att de upplevt en markant ökning i intresse för deras 

produkter i slutet av kvartalet. Att bolaget lyckats möta det ökande 

intresset är på grund av beslutet att tidigt på säsongen säkra 

leveranser och lagerhållning, ett klokt beslut då tillverkare befinner 

sig i Europa och Asien.  

Stads & Park utvecklas  

För affärsområdet Stads & Park, verksamma inom grönytebranschen, 

har kvartalet inneburit en begräsning i kunddemonstrationer och 

besök. Kvartalet har dock inneburit en omsättningsökning till 2,8 

miljoner kronor (2,1) samt ett rörelseresultat på 0,3 miljoner kronor 

(-0,5). Viktigt att poängtera är dock att i samband med årsskiftet 

förändrades hanteringen av demomaskiner, vilket medför att 

resultaten inte är direkt jämförbara. Den första juni fick dotterbolaget 

en ny VD, Christian Hjortmar, och kvartalet har fokuserats på att 

utveckla verksamheten genom bland annat utvecklingen av en 

webbshop för återförsäljare.    

Nordic Relax of Sweden försenat 

Under utveckling är också det nya dotterbolaget Nordic Relax of 

Sweden. Bolaget var tänkt att lanseras senaste kvartalet men har till 

följd av Covid-19 skjutits upp. Gullberg & Jansson har ännu inte 

kommunicerat något fast datum när detta kommer ske men har 

uppgett att mer information kommer att komma till hösten. Nordic 

Relax of Sweden kommer fokusera på produkter inom hälsa och 

välbefinnande och kvartalet har inneburit produktutveckling och 

testning inför kommande lansering.  
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2018 2019 2020p 2021p

Omsättning 105,3 129,4 161,7 194,1

EBITDA 5,74 14,5 22,6 29,1

Rörelseres. (ebit) 4,8 12,8 19,4 25,2

Nettoresultat 3,47 9,83 16,2 19,4

Vinst per aktie 0,40 kr 1,14 kr 1,88 kr 2,26 kr

Omsättningstillväxt 12,2% 22,9% 25,0% 20,0%

EBITDA-marginal 5,5% 11,2% 14,0% 15,0%

Rörelsemarginal 4,6% 9,9% 12,0% 13,0%

Vinstmarginal 3% 8% 10% 10%

P/E-tal 63,0 22,2 13,5 11,3

EV/ebit 38,0 14,3 9,4 7,2

P/S-tal 2,1 1,7 1,4 1,1

EV/omsättning 1,73 1,41 1,13 0,94

Största aktieägarna, %

Gaetan Boyer 21,6%

LMK-bolagen & Stiftelse 17,3%

Lars Lindgren 16,0%

Magnus Vahlquist, privat och genom bolag 11,7%

Peter Hamberg	 5,0%

Nordnet Pensionsförsäkring 4,9%

Tobias Minde 3,8%

Patric Bjurhovd 3,0%

Pernilla Boyer 2,8%

Peter Bäck 1,4%

Källa: Bolaget, Analysguiden 

Källa: Spotlight 
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Investeringstes 

Stark tillväxt prognostiseras fortsätta 

Gullberg & Jansson har lyckts öka omsättningen mellan 18 och 23 

procent de senaste 5 åren. Det särskilt intressanta att bevaka blir 

utfallet på tredje och särskilt fjärde kvartalen. Tredje kvartalet är 

generellt svagare omsättningsmässigt än andra och sista kvartalet är 

ofta årets minst lönsamma, med ett negativt resultat senaste åren. Vi 

ser oavsett detta tydliga indikationer på att tillväxten för helåret 2020 

kommer vara stark jämfört med tidigare år. Tillväxttakten har i 

genomsnitt varit 27 procent årligen sedan 2011. Vi modellerar, 

konservativt, en 25 procentig omsättningsökning för helåret 2020. Vi 

antar därefter en något lägre, 20 procent, ökning 2021 för att därefter 

jämna ut sig till 15 procent årligen. Trots höga siffror bör detta ses 

som konservativa siffror om bolagets tidigare utveckling och 

marknadsutsikter beaktas.  

Stort utrymme för växande marknad 

Poolmarknaden i Norden har växt stadigt de senaste åren och 

vedertagna siffror i branschen talar om mellan 60–70 000 nedgrävda, 

privata pooler i Sverige. Därtill finns uppskattningsvis 450 offentliga 

simhallar utspritt över hela landet. Det uppskattas att det byggs 

omkring 4–5 000 pooler årligen i Sverige. Detta uppskattas ha ökat 

kraftigt under rådande Covid-19 pandemin, där Gullberg & Jansson 

tillsammans med många andra pooltillverkare har sett en kraftigt 

ökning 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. Enligt 

uppgifter från bolaget så har vi idag i Sverige omkring 6–7 pooler per 

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

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

Uppsida tydlig trots kursuppgång 

Med basis våra prognoser, en DCF-värdering och relativa jämförelser 

finner vi ett motiverat värde på Gullberg & Jansson på mellan 30–35 

kronor. Vi ser tecken på att bolaget är på god väg till ännu bättre 

lönsamhet och tidiga indikationer pekar på att det starka uppsvinget 

för branschen inte nödvändigtvis behöver försvinna kommande år. 

Skulle lanseringen av det nya dotterbolaget vara framgångsrikt kan 

det innebära att bolaget utjämnar omsättningen över kvartalen och 

göra det mindre påverkat av säsongsvariationer. Värt att hålla i 

åtanke är att företaget verkar inom sällansköpsbranscher där 

konjunkturpåverkan kan visa sig stor. Gullberg & Janssons tillväxt-

resa har hittills varit mycket imponerande och fortsätter det på 

inslaget spår så är uppsidan stor.   

Motiverat värde: 30–35 kr 

24 % årlig tillväxt i genomsnitt 
Omsättning 2011–2020 Q2, Mkr. 

 

Källa: Bolag 

Ökande rörelseresultat 
Rörelseresultat i Mkr och rörelsemarginal, 2016–2020 Q2. 

 

Källa: Bolaget 

Avkastningen ökar 
Avkastning på eget kapital, 2016–2020 Q2.   

 

Källa: Bolaget 
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Om Gullberg & Jansson  

Gullberg & Jansson (bolaget) är ett snabbväxande miljöteknikföretag, 

baserat i Helsingborg. Koncernen innehåller utöver moderbolaget 

Gullberg & Jansson AB tre dotterbolag; Gullberg & Jansson of 

Sweden AB inom swimmingpoolbranschen, Stads&Park Produkter i 

Stockholm AB inom den professionella grönytebranschen samt 

Nordic Relax of Sweden AB inom hälsa och välbefinnande. Bolaget 

grundades 2002 och noterades på Spotlight Stock Market 2012. 

Bolaget har upplevt stark tillväxt de senaste åren och har uppvisat en 

imponerande 412 procentig (!) kursuppgång de senaste tre åren.  

Bolagets tidiga år fokuserades på import av bland annat 

luftvärmepumpar för att år 2006 fokusera tydligare mot 

poolprodukter. Mellan 2010–2013 renodlade bolaget sitt 

produktutbud genom att avlägsna olönsamma satsningar och istället 

utöka poolsortimentet med bland annat pooltak. 2016 förvärvades 

bolagen Poolvärlden AB samt Stads&Park Produkter i Stockholm AB, 

som införlivades och integrerades 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 Relax 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 och VD för CS Byggteknik AB. 

Styrelseordförande är Gaétan Boyer, affärsområdeschef sedan 2016 

och grundare och VD i Poolvärlden AB (som namnändrats till 

Gullberg & Jansson of Sweden AB) samt Stads&Parkprodukter i 

Stockholm AB.  

Värdeökning på 412% sedan 2017 
Aktiekursen för Gullberg & Jansson 2017–2020.  

 

Källa: Avanza 

 
 

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

vattenreningslösningar och poolrobotar.  

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolaget  
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Finansiell historik 

Sedan 2012 har Gullberg & Jansson genomgående levererat en 

tillväxt mellan 18 och 54 procent per år. En stor del av omsättningen 

är säsongsbaserad då swimmingpool- och grönytebranschen går bäst 

under andra och tredje kvartalet. Omsättningen och resultatet 

varierar därmed stort mellan kvartalen. Traditionellt utgör det andra 

kvartalet alltid det starkaste kvartalet omsättningsmässigt samtidigt 

som sista och första kvartalen är svagast.  2020 har hittills inneburit 

en särskilt stark ökning i nettoomsättningen, där andra kvartalet 

ökade 31 procent jämfört med motsvarade kvartal 2019.   

Andra och tredje kvartalet historiskt starkast 
Omsättning Q1 2018 till Q2 2020, uppdelat efter kvartal i Mkr.  

 
Källa: Bolaget  

Uppdelat efter dotterbolag så står Gullberg & Jansson of Sweden AB, 

verksamma inom poolprodukter, merparten av omsättningen till 

koncernen. Sedan 2017 har detta affärsområde stått för mellan 89 

och 93 procent av den totala nettoomsättning till koncernen. 

Affärsområdet Stads & Park Produkter har inte sett samma starka 

tillväxt som swimmingpoolområdet och nettoomsättning har legat 

kring 8 miljoner årligen sedan 2016.   

Dotterbolaget aktivt inom 

poolbranschen har till skillnad 

från Stads & Park hela Norden 

som affärsområde. Sverige står 

dock för merparten av omsätt-

ningen och utgjorde under förra 

året hela 87 procent av den totala 

omsättningen.  
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24 % årlig tillväxt i genomsnitt 
Omsättning 2011–2020 Q2, Mkr.  

 

Källa: Bolaget 

Poolprodukter driver försäljningen 
Fördelningen i nettoomsättning 2019 mellan dotterbolagen.   

 

Källa: Bolaget  

Grönytor historiskt omsatt ~8 msek 
Nettoomsättning inom Stads & Park Produkter i Stockholm 

AB, mellan 2016 och 2020 Q2, i Mkr.   

 

Källa: Bolaget 
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Resultatet för bolaget har successivt förbättrats de senaste åren, helt 

i linje med bolagets långsiktiga mål om bibehållen fokus på 

lönsamhet. EBITDA resultatet har ökat kraftigt de senaste 4 åren, 

från blygsamma 0,2 miljoner kronor 2016 till 14,5 miljoner kronor 

för helåret 2019. 2020 har hittills levererat ett resultat på strax över 

20 miljoner kronor och uppvisar en imponerade EBITDA-marginal 

på 19 procent. Värt att poängtera är dock är att även detta är 

säsongsbetonat och fjärde kvartalet förra året innebar ett negativt 

EBITDA-resultat för bolaget. 

Kraftigt förbättrade marginaler 
EBITDA-marginal 2016–2020 Q2, uttryck i Mkr och procent. 

 

Bolaget visar upp genomgående ökande marginaler i takt med att 

omsättningen ökat och vinsten 2019 kom in strax under 10 miljoner 

kronor. Bolaget har hittills i år ett resultat efter skatt på 19,7 miljoner 

kronor. Både 2018 och 2019 var sista kvartalet negativt, men lyckas 

bolaget även upprätthålla tillväxten under lågsäsongen så har 

årsresultaten potential att bli mycket imponerande.  

På rätt väg mot stora vinster 
Vinst efter skatt 2011–2020 Q2, i Mkr.   
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Avkastningen ökar 
Avkastning på eget kapital, 2016–2020 Q2.   

 

Källa: Bolaget 

Ökande rörelseresultat 
Rörelseresultat i Mkr och rörelsemarginal, 2016–2020 Q2. 

 

Källa: Bolaget  
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Marknaden 

Poolmarknaden i Norden har växt stadigt de senaste åren och 

vedertagna siffror i branschen talar om mellan 60–70 000 nedgrävda, 

privata pooler i Sverige. Därtill finns uppskattningsvis 450 offentliga 

simhallar utspritt över hela landet. Det uppskattas att det byggs 

omkring 4–5 000 pooler årligen i Sverige. Detta uppskattas ha ökat 

kraftigt under rådande Covid-19 pandemin, där Gullberg & Jansson 

tillsammans med många andra pooltillverkare har sett en kraftigt 

ökning 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 Spanien.  

 

 

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

pooler 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 

eftermarknaden stor för bolagets produkter, där service, reservdelar 

och uppgraderingar genomför återkommande.  

Grönytemarknaden, som är den andra delen av bolagets inriktning, 

tillhandahåller professionell utrustning till park- och grönyteskötsel. 

Detta innebär handhållna grönytemaskiner såsom häcksaxar, 

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

grönytebranschen mot mer miljövänliga och ergonomiska produkter 

och går från bensin- och dieselmaskiner mot batteridriven 

utrustning.  Stads&Park marknadsför och säljer en brett utbud 

batterihandhållna produkter som passar väl in i rådande trender i 

marknaden. Gullberg & Jansson har också det ännu inte aktiva 

dotterbolaget Nordic Relax of Sweden AB som befinner sig inom 

branschen för hälsa och välbefinnande. Relativt lite information är 

ännu tillgänglig om denna satsningar men mer information förväntas 

släppas inom kort och bolaget kommer lanseras under andra 

halvåret.   
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Växande marknad 
Poolmarkanden är stor och växer starkt i Sverige.    

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolaget 

 

Två huvudsakliga marknader 
Pooltillbehör och grönyteprodukter.  
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Produkter 

Gullberg & Jansson tillhandhåller en brett sortiment av pool-

produkter för försäljning genom uppemot 100 återförsäljare i hela 

Norden. Bolaget genomför årligen utbildning med återförsäljarna i 

Gullberg & Jansson Academy för att säkerställa rätt kompetens om 

produktutbudet. Därtill har Gullberg & Jansson omkring 30 

auktoriserade serviceverkstäder som utgör garantiarbete och service 

på poolvärmepumparna.   

Bland produktutbudet så står pooltaken och poolvärme-pumparna 

för den största delen av försäljningen. Dessa produkter säljs under 

bolagets eget varumärke och utvecklas tillsammans med leverantörer 

från Europa och Asien. Utöver detta marknadsför och säljer bolaget 

en rad poolprodukter från andra välkända tillverkare, såsom franska 

Zodiac. Exempel på dessa produkter är poolrobotar, vatten-

behandlingsprodukter, poolcovers, barcovers och lamelltäcken. 

Bolaget lägger stor vikt vid produktutveckling och innovation och 

lanserade förra året ett antal nya produktlinjer, såsom det 

miljövänliga köldmediet R32 samt poolboxtaket Leia.  

Ett brett sortiment av poolprodukter 
Bolaget har åtta övergripande produktgrupper inom poolområdet.  

 

 

 

 

 

Pooltak största varugruppen 
Varugrupper uppdelade efter försäljning.     
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Prognoser 

Gullberg & Jansson har lyckts öka omsättningen mellan 18 och 23 

procent de senaste 5 åren. Första kvartalet ökade omsättningen 

jämfört med motsvarande kvartal med hela 64,5 procent och andra 

kvartalet ökade med strax över 32 procent. Det särskilt intressanta att 

bevaka blir utfallet på tredje och särskilt fjärde kvartalen. Tredje 

kvartalet är generellt svagare omsättningsmässigt än andra och sista 

kvartalet ofta årets minst lönsamma, med ett negativt resultat senaste 

åren. Vi ser oavsett detta tydliga indikationer på att tillväxten för 

helåret 2020 kommer vara stark jämfört med tidigare år. 

Tillväxttakten har i genomsnitt varit 27 procent årligen sedan 2011. 

Vi modellerar, konservativt, en 25 procentig omsättningsökning för 

helåret 2020. Vi antar därefter en något lägre, 20 procent, ökning 

2021 för att därefter jämna ut sig till 15 procent årligen. Trots höga 

siffror bör detta ses som konservativa siffror om bolagets tidigare 

utveckling och marknadsutsikter beaktas. Detta ligger något över 

bolagets finansiella mål om långsiktig 10 procentig tillväxt årligen, ett 

mål vi i dagsläget ser som något lågt. Vi antar vidare att lönsamheten 

kommer successivt förbättras då bolaget redan nu uppvisar ett tydligt 

fokus på långsiktig lönsamhet. Vi antar en EBITDA-marginal på 14 

procent, en 3 procentig ökning från 2019 och en rörelsemarginal på 

12 procent, en 2 procentig ökning från 2019. Vi antar vidare att dessa 

successivt förbättras årligen med 1–2 procentenheter. Vi 

prognostiserar att bolaget når den finansiella målet om 10 procent 

vinstmarginal från och med helåret 2020 för att därefter öka 

successivt.  

Prognoser 2020 – 2023 
Prognoser för omsättning, EBITDA, EBIT och vinst 2020–2023.  

Källa: Analysguiden  
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Värdering 

Gullberg & Jansson koncernen befinner sig i miljöteknikbranschen 

med swimmingpoolutrustning och grönyteprodukter som de 

huvudsakliga verksamhetsområdena i dagsläget. Det finns få andra 

noterade bolag i Sverige vars affärsinrikting är direkt jämförbar men 

sektorn som helhet kan analyseras för att skönja generella mönster. 

Nedan ses ett urval bolag, verksamma inom energi, återvinning och 

miljöteknik.  

Lågt värderad omsättning jämfört med sektorn 
Bolag verksamma inom energi, återvinning och miljöteknik efter nyckeltal. Börsvärde och 

omsättning i Mkr.  

Källa: Refinitiv 

Jämförelsen, om än grov och endast fingervisande, pekar mot att 

bolagets omsättning värderas lägre än både medelvärdet och 

medianen för andra bolag. Gullberg & Jansson är endast ett av fem 

bolag i listan som går med vinst, varvid P/E och EV/E talen blir något 

missvisande. Gullberg & Jansson stabila tillväxt och ökande 

lönsamhet pekar båda mot att en högre värdering på omsättningen 

bör vara rimlig. Stämmer omsättningsprognoserna och bolaget 

omsätter 256,7 miljoner kronor 2023, med bibehållet P/S tal på 1,4, 

innebär detta ett bolagsvärde på ca 359 miljoner kronor. Detta 

innebär ett aktievärde på omkring 42 kronor. Genom att diskontera 

kassaflöden fram till 2025 samt ett evighetsvärde, med en 

diskonteringsränta på 11 procent och evighetstillväxt på 3%, landar 

vi i ett motiverat värde på mellan 30–33 kronor. Detta är riskjusterat 

med en relativt stor säkerhetsmarginal.  

 

 

Bolagsnamn Börsvärde Omsättning P/S P/E EV/S EV/E

Climeon 2 799,0 140,9 19,9 -20,5 19,2 -19,7

Ferroamp 683,1 74,5 9,2 -23,2 8,9 -22,6

QleanAir 624,1 738,7 0,8 23,3 1,2 31,3

Scandinavian Enviro 592,0 1,9 316,9 -12,8 295,6 -11,9

Studsvik 351,8 674,5 0,5 25,9 0,6 29,6

Ecoclime 302,0 125,9 2,4 106,6 2,3 102,5

SaltX Technology 294,0 6,5 45,4 -3,8 34,5 -2,9

Polyplank 171,0 36,4 4,7 -49,1 4,9 -50,7

ArcAroma 169,4 14,5 11,7 -7,2 11,1 -6,9

Josab Water Solutions 166,4 4,1 41,0 -6,9 38,9 -6,6

Saxlund 132,4 215,7 0,6 -7,6 0,8 -10,5

Triboron 76,9 1,0 80,0 -5,2 73,1 -4,7

Kollect on Demand 61,5 39,0 1,6 -4,9 1,5 -4,6

NFO Drives 58,5 30,7 1,9 98,4 1,8 88,7

Axolot Solutions 50,1 5,5 9,1 -2,1 8,9 -2,0

Recyctec 14,8 7,3 2,0 -1,1 2,5 -1,4

EcoRub 10,0 3,3 3,0 -1,9 5,5 -3,4

ECOMB 9,3 3,3 2,8 -126,2 2,8 -122,5

Metallvärden 7,4 37,9 0,2 -1,0 0,2 -0,8

Medel jämförbolag 346,0 113,8 29,1 -1,0 27,1 -1,0

Median jämförbolag 166,4 30,7 3,0 -4,9 4,9 -4,6

Gullberg & Jansson 221,5 159,4 1,4 13,8 1,2 11,6
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Slutsatser 

Med basis i resonemanget ovan ser vi i dagsläget ett motiverat värde 

på Gullberg & Jansson på mellan 30–35 kronor. Vi ser tecken på att 

bolaget är på god väg till ännu bättre lönsamhet och tidiga indik-

ationer pekar på att det starka uppsvinget för branschen inte 

nödvändigtvis kommer avstanna kommande år. Skulle lanseringen av 

det nya dotterbolaget vara framgångsrikt kan det innebära ett sätt att 

jämna ut omsättningen över kvartalen och göra bolaget mindre 

påverkat av säsongsvariationer. Värt att hålla i åtanke är att företaget 

verkar inom sällansköpsbranscher där konjunkturpåverkan kan visa 

sig stor. Gullberg & Janssons tillväxtresa har hittills varit mycket 

imponerande och fortsätter det på inslaget spår så är uppsidan stor.   

 

Tre argument för att investera i Gullberg & Jansson  

• Långsiktigt bolag med fokus på lönsamhet. 

• Starka engagerade ägare. 

• Stor potential i eftermarknaden.  

 



Gullberg & Jansson  

 

 

Analysguiden 

27 augusti 2020 

  

 

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 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 

i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad 

Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med 

Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt 

intresse avseende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har 

rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet 

och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

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

orsakats 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. 

Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

Analytikern Nils Hellström (Johan Hellström) äger inte och får heller inte 

äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

 

Nils Hellström 


