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UPPDRAGSANALYS 

Trotsar lågsäsongen med 

stark tillväxt  

Fortsätter gynnas av hemestertrenden  

Fjärde kvartalet innebar en nettoomsättning på 34,2 miljoner kronor 

(19,1), en ökning med hela 79 procent. Bolaget uppvisar ett rörelse-

resultat på 4,9 miljoner kronor (-2,3), och ett resultat efter skatt på 

3,8 miljoner kronor (-2,5). Det säsongsmässigt svaga fjärde kvartalet 

uppvisar därmed både stark tillväxt och förbättrade marginaler. För 

helåret uppgår nu omsättningsökningen till hela 50 procent med en 

ökning från 127,2 miljoner kronor till 190,4 miljoner kronor. 

Resultatet för året landar på 27,5 miljoner kronor (9,8) och bolaget 

föreslår utdelning om 1 krona per aktie till följd av det starka året.  

Ökat marknadsfokus och ny varumärkesstrategi   

Till följd av pandemin och bristen på resande har efterfrågan på 

pooler ökat starkt under året vilket gynnat bolaget kraftigt. Hela 

framgången hänförs dock inte till marknadsläget då bolaget själva har 

genomfört en rad förändringar under året. En ny varumärkesstrategi 

och i överlag ett förnyat marknadsfokus och ökad synlighet har gjort 

att bolaget kunnat ta till vara på den positiva trenden under året fullt 

ut. I detta syfte har bolaget därtill förstärkt personalstyrkan under 

året för att ha möjlighet at fortsätta denna utveckling in i 2021. Även 

dotterbolaget Stads&Park Produkter i Stockholm har genomfört 

förändringar för att accelera tillväxten i bolaget. Stads & Park 

fortsätter dock hämmas av Covid-19 och rapporterar förbättrad men 

fortsatt blygsam omsättning på 2 miljoner kronor (1,5) med ett 

rörelseresultat på 0,1 (-0,0).  

Pandemin skjuter upp lanseringen av Nordic Relax  

Lanseringen av det nya affärsområdet, Nordic Relax of Sweden AB, 

har skjutits upp till följd av pandemin. Tidigare var planen att lansera 

bolaget mot slutet av 2020 men enligt den nya planen så kommer 

bolaget lanseras tidigt 2021. Relax och wellnessprodukter kommer 

passa in väl i bolagets produktportfölj och breddar bolagets 

erbjudande. Produkterna passar väl in i poolsegmentet och har 

potential att skapa merförsäljning till redan befintliga kunder. 

Dotterbolaget rapporterar ett rörelseresultat på -0,6 miljoner kronor 

för fjärde kvartalet. Vår förhoppning är nu på en lansering i relativ 

närtid för att vara redo inför studande högsäsong inom segmentet.  
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Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020 2021P 2022P

Omsättning 129 195 226 260

EBITDA 14 37 41 50

Rörelseres. (ebit) 13 36 39 46

Nettoresultat 10 27 30 35

Vinst per aktie 1,14 kr 3,17 kr 3,45 kr 4,06 kr

Omsättningstillväxt 22,9% 50,5% 16,0% 15,0%

EBITDA-marginal 11,1% 18,8% 18,3% 19,2%

Rörelsemarginal 9,9% 18,3% 17,3% 17,7%

P/e-tal 46,8 16,9 15,5 13,2

P/s-tal 3,6 2,4 2,0 1,8

EV/e-tal 41,4 14,9 13,7 11,7

EV/s-tal 3,14 2,09 1,80 1,57
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Investeringstes 

Fortsätter gynnas av hemmatrenden 

Till följd av pandemin ökade efterfrågan på pooler kraftigt under 

2020, en utveckling som ser ut att hålla i sig in i det nya året. 

Pandemin är ännu långt ifrån över och vaccinationer i Sverige ser ut 

att pågå åtminstonde en bit in i sommaren. Det dröjer troligt ännu 

längre innan resandet återgått till tidigare nivåer då omvärlds-

situationen är fortsatt osäker. Det finns fortsatt en underliggande 

tillväxt inom poolbranschen och Norden ligger fortsatt lågt i per 

capita pooler jämfört med andra Europeiska länder. Lite tyder på att 

tillväxten kommer avmattas skarpt och vi ser med tillförsikt på de 

kommande åren. Omsättningen för 2020 landade ungefär 20 

miljoner kronor över våra tidigare prognoser och vi justerar därmed 

upp prognoserna för kommande år.  

Hanterar stark tillväxt utan större kostnadsökningar 

Trots ett år som på många sätt innebar rekordefterfrågan så uteblir 

större kostnadsökningar och bolaget förbättrar marginalerna på flera 

nivåer. Bruttomaginalen ökade från 30 procent till 32 procent och 

EBTIDA marginalen från 11 procent till 19 procent. Även rörelse-

resultatet förbättras starkt, med en åtta procent ökning i rörelse-

marginal. Det talar väl för skalbarheten i bolagets affärsmodell och 

möjligheten att hantera större volymer ser god ut. Vi ser en fortsatt 

långsiktigt bruttomarginal på 30 procent och en successiv förbättring 

av rörelsemarginalen mot 20 procent. Kostnadsmassan, rensat för 

varukostnader, ökade cirka 2 miljoner kronor under året till 26 

miljoner kronor.   

Tillväxtresan fortsätter 

Gullberg & Jansson fortsätter på den inslagna tillväxtresan och 

skapar lönsam tillväxt. Året som helhet slutade starkt och mycket 

tyder på att 2021 kan bli ytterligare ett bra år. Aktien har gått starkt 

och är sedan förra analystillfället upp knappt 50 procent. Det innebär 

att bolaget nu värderas till ett P/E tal på cirka 17. Mot en jämför-

elsegrupp ser värderingen fortsatt relativ rimlig ut och multipeln står 

inte ut nämnvärt mot snittet de senaste åren. Bolaget lämnar året med 

en kassa på strax över 53 miljoner och förvärv under året ser därmed 

tänktbart ut, något som kan ytterligare accelerera tillväxten.  

I vår DCF värdering använder vi fortsatt en diskonteringsränta 

mellan 11-12 procent. Tillväxten kommande år antas ligga mellan 12-

12 procent kommande 5 års perioden, ett konservativt antagande 

med 2020 i backspegeln. Med en evighetstillväxt på 2,5 procent samt 

med varierande EBITDA-exit multipel finner vi ett motiverat värde i 

aktien på 62-65 kronor, på 12-18 månader sikt. Vi höjer därmed våra 

tidigare riktkurser. Störst risk ser vi i avmattad efterfrågan till följd av 

Covid-19, fördröjda leveranser och ökad konkurrensutsättning.    

Stabil tillväxt kommande år  
Omsättning 2018-2022, i miljoner kronor.  

 

Källa: Bolag, Analysguiden  

 

Förbättrar rörelseresultatet  
Rörelseresultat, EBIT, och rörelsemarginal 2018-2022, i 

miljoner kronor och procent.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

 

Vinstmarginal mot 15 procent  
Vinst och vinstmarginal, 2018-2022, i miljoner kronor och 

procent.   
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Om Gullberg & Jansson  

Gullberg & Jansson har affärsidén att utveckla, marknadsföra och 

distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt 

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

och relax- och wellnessbranschen. Verksamheten drivs via flera 

dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolaget har sitt 

huvudkontor 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. 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 956 procent sedan 2017 
Aktiekursen för Gullberg & Jansson 2017–2021.  
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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 70–80 000 nedgrävda, 

privata pooler i Sverige. Därtill finns uppskattningsvis 450 offentliga 

simhallar utspritt över hela landet. Det uppskattas att det byggs 

omkring 6–7 000 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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Växande marknad 
Poolmarkanden är stor och växer starkt i Sverige.    
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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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Övrig pooltäckning Dosering/rening

Poolvärmepumpar. Liners. Poolrobotar. Vattenrening. 

Belysning och plastdetaljer. Pooltak. Poolskydd. Pooltrappor. 
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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 


