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UPPDRAGSANALYS 

Fördubblad vinst efter 

starkt kvartal 

Stark tillväxt och fördubblad vinst  

Tredje kvartalet för Gullberg & Jansson vittnar om att den starka 

tillväxtresan fortsätter. Nettoomsättningen tredje kvartalet uppgår 

till 53,2 miljoner kronor (33,6), en ökning med hela 58 procent. Årets 

starka tillväxt fortsätter därmed och nettoomsättningen för året 

uppgår till hela 156,3 miljoner kronor, en ökning med 45,6 procent 

från 2019. Det tredje kvartalet innebär därtill också ett förbättrat 

resultat på i princip alla rader. EBITDA-resultatet uppgår till 11,4 

miljoner kronor (5,1), rörelseresultatet till 11,2 miljoner kronor (4,8) 

och vinsten till 8,7 miljoner kronor (3,8).  

Poolområdet fortsatt starkast   

Det är fortsatt dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB som 

står för majoriteten av nettoomsättningen, hela 96 procent under det 

tredje kvartalet. Detta affärsområde gör också ett rörelseresultat på 

11,6 miljoner kronor (5,0). Det är därmed tydligt att den starka 

utvecklingen som poolbranschen upplevt under året håller i sig 

genom det tredje kvartalet. En starkt bidragande faktor till bolagets 

starka tillväxt tidigare under året var bolagets förmåga att tidigt ta in 

lager för att möta behovet under pandemin. Bolagets vd uppgav 

nyligen i en intervju med Analysguiden att lagerhållningen ser 

fortsatt god ut och man ännu inte upplever problem med sourcingen, 

bortsatt från något längre leveranstider på enskilda produkter.  

Stads&Park Produkter hämmade av Covid-19 

Affärsområdet för professionella grönytor inom dotterbolaget 

Stads&Park Produkter gör en nettoomsättning om 1,8 miljoner 

kronor under kvartalet. Detta är en liten minskning från fjolårets 

omsättning på 2,1 miljoner kronor för samma period. Bolaget 

framhåller att Covid-19 pandemin inneburit begränsningar i 

säljarbetet, som märkts exempelvis genom inställda kund-

demonstrationer. Bolaget uppger dock att den nya affärsstrategi som 

påbörjats inom detta dotterbolag har gett positiv effekt och 

förhoppningsvis blir detta även tydligt så fort Covid-19 påverkan 

minskar.  
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Källa: Bolaget, Analysguiden 

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2018 2019 2020p 2021p

Omsättning 105 129 175 201

EBITDA 6 15 26 30

Rörelseres. (ebit) 4,8 12,8 24,5 28,1

Nettoresultat 3,5 9,8 19 22

Vinst per aktie 0,41 kr 1,14 kr 2,21 kr 2,56 kr

Omsättningstillväxt 12,2% 22,9% 35,2% 14,9%

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

Rörelsemarginal 4,6% 9,9% 14,0% 14,0%

P/e-tal 88,0 31,4 16,2 14,0

P/s-tal 2,9 2,4 1,8 1,5

EV/e-tal 73,6 26,3 13,6 11,7

EV/s-tal 2,45 1,99 1,47 1,28
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Investeringstes 

Fortsatt förbättrade marginaler  

I tredje kvartalet uppvisar Gullberg & Jansson en rörelsemarginal på 

hela 20,6 procent, att jämföra med 14,1 procent motsvarade period 

förra året. Beräknat på rullande 12 månader så uppgår nu 

rörelsemarginalen till 15,5 procent. Detta är en kraftig ökning från 

tidigare år, där samma siffra 2019 var 9,9 procent. Även vinst-

marginalen går åt samma håll, där bolaget senaste kvartalet uppvisat 

16 procents vinstmarginal. Denna siffra har ökat från 7,6 procent år 

2019. Sista kvartalet blir spännande att följa och det har historiskt 

varit något svagt, med minusresultat både 2019 och 2018. Skulle 

bolaget lyckas uppvisa även ett starkare fjärde kvartal kommer det 

utgöra ett tydligt bevis på den starka tillväxten inom koncernen.  

Starkare tillväxt än väntat  

I vår intieringsanalys förväntade vi oss ett helårsresultat för 2020 på 

161,8 miljoner kronor, med ett rörelseresultat om 22,6 och en vinst 

på 16,2. Med tre kvartal i bagaget är den uppenbart att bolaget 

kommer uppvisa ännu starkare tillväxt än detta. Vi justerar därmed 

upp våra prognoser och antar en tillväxt för helåret 2020 på 35 

procentenheter. Vi antar därtill också en något starkare vinst-

marginal, nu på 14 procent. Över resterande prognosperioden, till 

2026, antar vi tillväxttakt på mellan 10–15 procent i enlighet med 

bolagets utsatta mål.  

Välförtjänt av stark kursutveckling  

Sedan vår tidigare analys har bolagets aktie stigit med omkring 40 

procent. Vi ser den starka utvecklingen som välförtjänt och det tredje 

kvartalets rapport imponerar. Särskilt viktigt framöver kommer bli 

bolagets förmåga att ta marknadsandelar på de andra geografiska 

marknaderna, lansera sitt nya dotterbolag Nordic Relax samt få fart 

på Stads&Park Produkter. Skulle man lyckas med detta finns även 

potential att dämpa den säsongsmässiga effekten något. Efter vår 

justering av prognoserna enligt ovan så höjer vi nu vår riktkurs för 

Gullberg & Jansson från 30–35 kr till 45–48 kronor. Detta skulle 

innebära att bolaget värderas till cirka två gånger senaste 12 

månaders omsättning och omkring 18 gånger vinsten. Jämfört med 

peer-gruppen så ser ett P/E tal på 18 och ett P/S tal om 2 fullt rimligt 

ut. Vi följer med spänning bolagets fortsatta utveckling och hoppas få 

se fortsatt tillväxt och en framgångsrik lansering av Nordic Relax of 

Sweden AB i årsrapporten. Bolagets finansiella position är fortsatt 

stark, med 50 miljoner i kassa, och ett förvärv skulle därmed inte 

kunna vara långt borta. Vi ser positivt på ett sådant läge, vilket har 

potential att kunna accelerera tillväxten ytterligare.    

 

Den starka tillväxten fortsätter 
Omsättning 2011–2020 Q3, Mkr. 

 

Källa: Bolag 

Lönsamheten ökar 
Rörelseresultat och vinst, 2015–2020 Q3, Mkr.  

 

Källa: Bolaget 

Prognostiserar stark tillväxt 
Analysguidens prognoser, 2020-2022, i Mkr.    

 

Källa: Bolaget 

 

48
58

89
105

129

160

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2015 2016 2017 2018 2019 Q1-Q3

2020

2,4

-0,5

2,2
4,8

12,8

31

2,4

-0,2

1,5
3,5

9,8

23,6

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2015 2016 2017 2018 2019 Q1-Q3

2020

Rörelseresultat Vinst

129

175

201

231

13
24 28

36

10
19 22 28

0

50

100

150

200

250

2019 2020P 2021P 2022P

Oms. Rörelseresultat Vinst

Motiverat värde: 45–48 kr 

 



Gullberg & Jansson  

 

 

Analysguiden 

17 november 2020 

 

3 

 

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 595 procentig (!) kursuppgång de senaste tre åren.  

Bolagets tidiga år fokuserades på import av bland annat luft-

värmepumpar 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 595% sedan 2017 
Aktiekursen för Gullberg & Jansson 2017–2020.  
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Ett brett sortiment poolprodukter 
Bolaget tillhandahåller allt från pooltak till poolvärmepumpar, 

vattenreningslösningar och poolrobotar.  
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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 Frankrike.  

 

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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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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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. 

Analytikerna Nils Hellström och Johan Hellström äger inte och får heller 

inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

 

Nils Hellström & Johan Hellström 


