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UPPDRAGSANALYS 

Lågt värderat tillväxtbolag 
Tillväxtresan fortsätter 
Nimbus Group har ökat omsättningen från 371 Mkr 2017 till 1 482 

Mkr (rullande tolv månader per september 2021). Samtidigt har 

rörelseresultatet stigit från 9 till 148 Mkr. Tillväxten har skett både 

organiskt och via förvärv på en marknad som globalt vuxit stabilt 

antalsmässigt med i genomsnitt drygt 5% från och med 2013 och mer 

än så i värde. 

Nimbus höga orderstock, försäljningsprognoser för globala konkur-

renter och allmänt goda ekonomiska utsikter talar för stark tillväxt 

2022. Därefter bedömer Analysguiden bolagets eget tillväxtmål - 10% 

plus förvärv av nya varumärken - som trovärdigt baserat på historik 

och planer. Tillväxten på världens största delmarknad, USA, är myc-

ket lovande. 

Ökad skalbarhet 
Nimbus har successivt ökat skalbarheten genom att öka andelen ex-

tern produktion. Det ökar möjligheten till kapitalsnål tillväxt och 

minskar risken vid en kraftig ekonomisk nedgång. 75% av kostnads-

massan är numera rörlig i sexmånadersperspektivet. Balansräknin-

gen är stark vilket kommande år förväntas möjliggöra förvärv. Den 

skapar en långsiktig uthållighet mot strategiska mål. 

Bra ägarbas 
R12 Kapital, största ägare med 31%, har funnits med sedan bolagets 

nystart 2012. R12 har visat sig framgångsrika även som huvudägare 

i NCAB. ODIN Fonder, största institutionella ägare, har bra ”record” 

och brukar vara långsiktiga. Ledningen har stort ägande och varit 

med på hela tillväxtresan. 

Låg värdering 
Efterfrågan är högre än den som speglas av den redan starka 

orderingången. Detta beror på att bolaget inte kunnat be-kräfta alla 

order på grund av aktuell produktionskapacitet. Order inkluderas när 

man erhållit förskottsbetalning vilket säkerställer kvalitet i order-

boken. Vidare gör långa leveranstider att fakturering och resultat 

kommer med viss eftersläpning. Resultatet bör öka rejält 2022–23. 

Nimbus värderas till EV/EBIT 5,7 baserat på 2022P. Det är lågt och 

lägre än genomsnittet bland branschkollegor. Historik sedan 2013 

och långsiktiga tillväxtmöjligheter talar för att bolaget borde värderas 

upp. Största risken är en rejäl konjunkturnedgång.  

Riktkurs: 92 kr  

Nimbus 
Initieringsanalys 

Datum 14 januari 2021 
Analytiker Magnus Lindell 
  Basfakta  
Bransch Sällanköpsvaror (konsument)  
Styrelseordförande Mats Engblom 
Vd Jan-Erik Lindström 
Noteringsår 2021 
Listning Nasdaq First North 
Ticker BOAT 
Aktiekurs 75 kr 
Antal aktier, milj. 19,3 
Börsvärde, mkr 1 454 
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Källa: Refinitiv  

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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kr
Kursutveckling sedan börsintroduktionen på 52 kr

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021p 2022p 2023p

Omsättning 1014 1573 1851 2050

Bruttoresultat 343 544 655 727

Rörelseres. (ebit) 53 156 223 250

Resultat f. skatt 75 156 223 250

Nettoresultat 76 121 174 195

Vinst per aktie 6,3 kr 9,0 kr 10,1 kr

Utd. per aktie  -  - - 2,00 kr

Omsättningstillv. 6,6% 55,1% 17,7% 10,8%

Bruttomarginal 33,8% 34,6% 35,4% 35,5%

Rörelsemarginal 5,2% 9,9% 12,0% 12,2%

Fritt kassafl f förv. 153 90 150 170

Soliditet 42% 60% 70% 78%

P/e-tal 11,9 8,3 7,4

EV/ebit 8,2 5,7 5,1

EV/omsättning 0,81 0,69 0,63

Direktavkastning  -  - - 2,7%
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Investeringstes 

Bra förutsättningar för stark tillväxt 
Nimbus har en global marknadsandel på cirka 0,5% på en mycket 

fragmenterad marknad. Strategi och historik från och med 2013 talar 

för ökade marknadsandelar. Totalmarknaden växer mer i värde än i 

antal båtar. Marknaden gynnas strukturellt av att hushållens för-

mögenhet ökar samt att tekniska hjälpmedel förenklar hanteringen av 

båtar, vilket sänker tröskeln för ovana båtfarare. Den genomsnittliga 

åldern på flottan är mycket hög vilket bör gynna nyförsäljningen då 

teknisk och miljömässig skillnad är mycket stor. Trenden med hemester 

fanns redan innan pandemin och kan fortsätta strukturellt, även om 

resandet rimligtvis ökar kommande år från nuvarande låga nivå.  

Lägre risk än tidigare 
En hög andel extern produktion och förskottsbetalningar från kunder 

i kombination med en stark balansräkning, gör att bolaget står väl 

rustat för cykliska svängningar.  

Goda förutsättningar att överträffa egna mål 
Stark tillväxt är mycket sannolik under 2022. Därefter talar under-

liggande trender och bolagets tillväxtinitiativ för en bra utveckling 

givet att inte en större ekonomisk nedgång inträffar. 

Målet på 10% i EBITA-marginal, som normalt ligger någon tiondel 

över EBIT-marginalen, är realistiskt över en konjunkturcykel. Den 

bör dock kunna hamna högre 2022 och 2023 med tanke på effekt av 

ökad modularisering, att produktionen åtminstone 2022 är fullbelagd 

och att bolaget hittills visat förmåga att parera för kostnadsökningar 

från leverantörer. Marginalen gynnas även av skaleffekter när om-

kostnader i % av försäljningen sjunker. 

Värderas lägre än jämförbara bolag 
Med relativt låga värderingsmultiplar och goda utsikter finns poten-

tial både till viss multipelexpansion och ökad vinst per aktie. Om 

Nimbus fortsätter leverera hög tillväxt, ökade marknadsandelar och 

stabila rapporter så lär detta uppmärksammas av marknaden. 

Konklusion 
Nimbus har en ambitiös men balanserad tillväxtstrategi med ett 

starkt momentum. Förutsättningarna är goda att via 15% årlig för-

säljningstillväxt dubblera vinsten per aktie kommande fem år. Bo-

laget är till skillnad från tidigare väl strukturerat för att hantera cyk-

liska svängningar i efterfrågan. 

  

Stigande marknad  
Positiva strukturella drivkrafter men cykliskt känslig marknad 
vid stora ekonomiska svackor som senast vid finanskrisen. 

 

Källa: Cupole, Nimbus ÅR 2020 

Positiv trend 
Omsättning (Mkr) & rörelsemarginal (%) 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
 

Företagets egna mål 
Årlig tillväxt ska överstiga 10% under en konjunkturcykel 
(exkl. förvärv av nya varumärken) 

 

Källa: Bolaget 
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Verksamheten 
Nimbus Group marknadsför ett brett sortiment av fritidsmotorbåtar. 

De sju varumärkena i koncernens portfölj kompletterar varandra och 

ger nätverket av återförsäljare en bredd som täcker en stor del av det 

moderna båtanvändandet. 

Varumärket Nimbus är störst med 51% av koncernens försäljning 

2020. Näst störst är Aquador med 15% följt av Flipper 13%. 

Försäljning sker globalt även om Sverige fortfarande är klart störst 

med 52% av omsättningen de senaste 12 månaderna följt av mark-

nadsområdet Övriga Europa 25% och övriga Norden 15%. Övriga 

Världen avser framför allt Nordamerika och svarade för 9%. 

Försäljning sker genom helägda och fristående återförsäljare. Till-

verkning sker dels internt i Sverige och Finland, dels hos externa 

kontraktstillverkare i Finland, Polen och Sverige. 

Historik 
Nimbus Group grundades 1968 i Göteborg där huvudkontoret fort-

farande ligger. Nimbus har utvecklats till ett premiumvarumärke. 

I den finansiella krisen som följde efter Lehman Brothers-kraschen 

2008 föll fritidsbåtsmarknaden kraftigt. Åren innan hade präglats av 

överproduktion i branschen och lagren var stora. Återhämtningen 

gick sedan långsamt. Det då hårt skuldsatta Nimbus hamnade till slut 

i likviditetsbrist och försattes i konkurs 2012. 

R12 Kapital gick in som ägare och inledde den resa som byggt upp 

dagens Nimbus Group. En resa som fram till nu får anses som mycket 

lyckad. För att stå starka långsiktigt har bolaget numera en stark 

balansräkning, en konservativ hållning till finansiering av återför-

säljare, högre andel förskottsbetalningar samt en hög andel rörliga 

kostnader. Bolaget har uppdaterat hela produktportföljen och utökat 

nätverket av återförsäljare. Nimbus har adderat varumärken och be-

traktar sig nu som ett ”ett äkta House of brands med starka och dis-

tinkta varumärken”. 

Sju varumärken – alla med flera olika båtmodeller 

 

Källa: Bolaget 

”House of brands” 
7 varumärken – Nimbus störst 

Källa: Bolaget, helår 2020 
 

Sverige klart största marknaden 
Försäljning rullande 12 månader 2109 

 

Källa: Bolaget 

 

Nimbus Aquador Flipper Falcon

Bella Alukin Paragon

Sverige Övriga Norden

Övriga Europa Övriga Världen
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Marknaden 
Fritidsmotorbåtar konkurrerar med andra produkter och tjänster om 

konsumenters fritid. Exempelvis med husbilar och husvagnar, fritids-

hus och resor. Försäljning av nya fritidsmotorbåtar har historiskt i 

hög utsträckning varit korrelerad med allmänekonomisk utveckling. 

Vad kan man då förvänta sig om den övergripande marknads-

utvecklingen? Nedan följer några olika perspektiv och slutligt vad detta 

innebär för denna analys.  

Makroekonomiskt ser det bra ut inför 2022. Europa ligger senare i 

återhämtningen än USA. Sverige och Euro-området spås en bra 

utveckling som sedan successivt normaliseras till tillväxtnivåer som 

rådde innan pandemin. 

I USA har utvecklingen varit mycket stark för kategorin ”recreational 

goods and vehicles” där båtar ingår. Här spår nu Deloitte US Economics 

team ett tydligt trendbrott kommande år (källa: Deloitte Economics 

Spotlight, oktober 2021). Motiveringen är ökad konsumtion av resor 

och andra tjänster framför köp av varaktiga varor.  

När det gäller fritidsbåtar specifikt så har tillväxten varit stabil. Mellan 

2013 och 2020 bedöms globala marknaden definierad som antal båtar 

ha vuxit med 5,6% per år. Prognosen för 2021–2025 är 5,4%. Europa 

förväntas växa starkare än Nordamerika och denna prognos är alltså 

väsentligt mer positiv än Deloittes prognos för den bredare kategorin 

ovan.  

Värdemässigt bedöms ökningen i fritidsbåtsbranschen vara högre än 

antalsutvecklingen. Det beror på att både båtstorlek och teknisk nivå 

höjs successivt. Exempelvis ökade försäljningsvärdet på USA-

marknaden 2013–2019 i genomsnitt 13,1% (källa: Nimbus intro-

duktionsprospekt, jan 2021). 

Analytikernas försäljningsprognoser för noterade företag i detta 

segment är en indikator på förväntad marknadstillväxt. Här väntas en 

tillväxt på 12% 2022 och 7% 2023. De sex företag som ingår svarade 

tillsammans för en omsättning på över 100 miljarder kronor 2021. 

Lager hos återförsäljare är nu på en historiskt sett mycket låg nivå. 

Detta tydliggjordes bland annat i marknadsledaren Brunswicks sen-

aste kvartalsrapport och är i linje med kommunikationen från Nim-

bus. En normalisering kommer bidra positivt till marknadsutveck-

lingen. Branschens produktion är mer balanserad än vad som var 

fallet innan den stora nedgången 2009–2012. 

Strukturella trender som bidrar positivt till marknadstillväxten är att 

hushållens förmögenhet ökar samt att tekniska hjälpmedel förenklar 

hanteringen av båtar, vilket sänker tröskeln för ovana båtfarare. Den 

genomsnittliga åldern på flottan är mycket hög vilket bör gynna ny-

försäljningen. Trenden med hemester fanns innan pandemin och kan 

fortsätta strukturellt, även om resandet rimligtvis ökar kommande år 

från nuvarande låga nivå.  

Bra makromiljö 
Successiv normalisering efter starkt 2021 
 

 

Nedgång på väg i USA? 
Årlig tillväxt för”Recreational goods and vehicles”  

 
Källa: Deloitte 

Branschens omsättning stiger 
Försäljningstillväxt för sex noterade branschföretag 

 
Källa: Refinitiv, total för sex noterade branschföretag 
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Sammantaget gör Analysguiden bedömningen att marknaden 

successivt kommer gå mot en utplaning efter de senaste årens starka 

utveckling. Det kommer synas med viss eftersläpning i branschens 

försäljningsomsättning. Risken för en stor nedgång är inte över-

hängande. För en mindre aktör som Nimbus med cirka 0,5% mark-

nadsandel och med avsikt att växa både organiskt och via förvärv, kan 

detta marknadsklimat mycket väl visa sig vara gynnsamt. 

Nimbus på global 10:e plats 

 
Källa: Introduktionsprospekt Nimbus, jan 2021 (Cupole) 
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Nimbus tillväxt 
Nimbus tillväxtmöjligheter kan belysas ur perspektiven organisk 

tillväxt, förvärv, produktion, hållbarhet och digitalisering. 

Organisk  
Den organiska tillväxten har varit stark och byggts upp av en 

kombination av ökande marknad och högre marknadsandelar. Den 

organiska tillväxten låg över 30% åren 2018–2019, det vill säga innan 

pandemin. Den har fortsatt starkt med en rejäl topp senaste kvartalet. 

Produktutveckling och marknadstäckning via nätverket av helägda 

och externa återförsäljare är viktiga framgångsfaktorer. 

Bolaget anser sig ha ett högre utvecklingstempo än flertalet kon-

kurrenter. Det är en viktig förklaring till att bolaget bedömer att 

marknadsandelen för respektive varumärke har ökat de senaste åren 

med undantag för Paragon. Koncernen har en lång historik av 

innovation och var historiskt lite för teknikorienterat på bekostnad av 

marknadsfokuseringen. Det är en förklaring till att en rejäl satsning 

på världens största båtmarknad, den i USA, inte har skett tidigare. 

2017 inleddes en satsning på USA via en omfattande kartläggning av 

återförsäljare. Nimbus har sedan dess successivt etablerat nya åter-

försäljare. Noterbart är att bolaget haft nytta av sina goda kontakter 

med den globala marknadsledaren Brunswick som gett input runt 

olika återförsäljare. Nimbus är största kunden i Europa till Brun-

swicks motordivision Mercury.  I dagsläget finns ytterligare bolag 

som vill bli återförsäljare i USA. Tillgången på båtar är den begrän-

sande faktorn som gör att Nimbus inte skalar upp snabbare. 

Som en indikation på den stora potentialen kan nämnas att enbart 

Florida har en lika stor fritidsbåtsmarknad som Norden. USA är re-

dan Nimbus näst största marknad och bolaget bedömer att den snart 

blir den största. Nimbus kan inspireras av att likaledes europeiska 

Beneteau har lyckats bra med sin USA-satsning. 

Prisläget är högre i USA vilket gör att det trots höga fraktkostnader 

går att konkurrera med likvärdiga eller till och med något lägre priser 

än motsvarande produkter. Den långa transporten innebär emellertid 

negativa effekter på leveranstid och kapitalbindning varför det lång-

siktigt är en fördel att etablera lokal produktion. När nu omsättningen 

i USA passerar 100 Mkr och tillväxtutsikterna är goda så börjar 

tidpunkten närma sig.    

Höstens avtal med Pride Marine Group, som är Kanadas största åter-

försäljare i premiumsegmentet, är ytterligare ett tydligt steg framåt i 

Nordamerika. Potentialen via denna återförsäljare är på sikt några 

hundra båtar. 

 

 

Organisk tillväxt  
Försäljningsökning jämfört med Q fg år 
 

 
 
Källa: Bolagets delårsrapporter, jämförbara enheter. 
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Under hösten offentliggjorde Nimbus nya återförsäljaravtal även med 

Asiamarine med lokaliseringar i Hong Kong, Singapore, Thailand och 

Vietnam samt ryska Burevestnik. I Asien kan man förvänta sig en 

relativt långsam upptrappning och i Ryssland är det i första hand 

mindre båtar från Bella Boats som är aktuella till en början. 

Sammantaget finns det anledning att ha stora förhoppningar på 

Nimbus tillväxt utanför Norden där bolaget redan har höga mark-

nadsandelar. Omsättningen utanför Europa ökar starkt men även 

övriga Europa börjar ta fart efter en sättning tidigt under pandemin. 

Nästan hela omsättningen utanför Europa avser USA och uppgick till 

128 Mkr senaste 12 månaderna (9% av total omsättning). 

Förvärv 
Nimbus strategi är att fortsätta växa både organiskt och genom 

förvärv på samma sätt som bolaget lyft omsättningen från 371 Mkr 

2017 till 1482 Mkr (rullande tolv månader per september 2021). De 

största förvärven som skett hittills är av finska Bella-Veenet 2018 och 

Marine Store 2021. Hur har då utfallet varit hittills av 

förvärvsstrategin? 

Bella-Veenet 
Finska Bella-Veenet förvärvades av Raimo Sonninen 2018 som hade 

grundat bolaget 1970. Verksamheten inkluderade varumärkena 

Bella, Flipper, Aquador och Falcon och omsatte då runt 240 Mkr. 

Köpeskillingen på skuldfri basis låg på 108 Mkr. Det innebär en 

EV/Sales-multipel på cirka 0,45. Således en lägre multipel än note-

rade tillverkare men rimligt med tanke på den då låga lönsamheten. I 

Nimbus regi har verksamheten både uppvisat tillväxt och ett rejält 

marginallyft. Det sistnämnda förklaras av bättre prissättning i 

kombination med den fortfarande pågående modulariseringen och 

övrig effektivisering.  

Med facit i hand får förvärvet anses som lyckat. Varumärkena gör 

Nimbus erbjudande mer komplett i återförsäljarnas ögon. Ett rörelse-

resultat på cirka 37 Mkr 2020 och sannolikt ännu högre 2021 gör att 

förvärvspengen snart är återbetald trots att pandemin gjort det 

svårare att snabbt hämta hem synergier. 

Marine Store 
Den 17:e maj 2021 meddelades att Nimbus förvärvat bolagen Marine 

Store Norrtälje AB, Marine Store Nynäshamn AB samt Marine Store 

Båtservice Norrtälje AB per den 17 maj. Marine Store-gruppen är en av 

Sveriges största motorbåtsåterförsäljare med verksamhet i Bergshamra, 

Norrtälje och Nynäshamn.  

Marine Store är ett fullserviceföretag för motorbåtar som bedriver 

försäljning av motorbåtar av bland annat varumärkena Anytec, Buster, 

Ockelbo och Yamarin, samt service av Yamaha och Brunswick motorer. 

Därutöver erbjuds finansiering, försäkringar, vinteruppställning, 

service och reparationer.  

Omsättningen utanför Europa  
Försäljning i Mkr 
 

 
Källa: Bolagets delårsrapporter 
 

Bella-Veenet 
Positiv utveckling efter övertagandet 2018 
 

Källa: Bella-Veenet annual reports 
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Förvärvet var strategiskt av flera skäl: 

 Nimbus hade tidigare inte tillräckligt stark närvaro i Stock-
holmsområdet som är det största boating-distriktet i Norden. 

 Marine Store har en högre andel eftermarknad än Nimbus 
totalt. Cirka 40% av omsättningen kommer från annat än ny-
försäljning. Nimbus har ett uttalat mål att öka andelen efter-
marknad då denna del är mindre cyklisk. 

 Förvärvet ger på sikt synergier på lagersidan, bättre input och 
kontroll runt kundupplevelsen samt blir en stor enhet att 
använda i benchmarking med övriga helägda ÅF. 

 

Köpeskillingen var 180 Mkr på skuldfri basis innebärande en EV/Sales-

multipel på 0,6 och EV/EBITDA på 5,1 baserat på förra årets resultat. 

Liksom i Bella-fallet en lägre värdering än Nimbus egen värdering. 

Marine Store har historiskt haft en bra utveckling och även vuxit starkt 

de senaste åren. Bolaget förvärvades från en ”passiv” ägare vilket 

Analysguiden bedömer minskar risken jämfört med övertagande av ett 

starkt entreprenörsdrivet företag. Bolaget kommer fortsätta som de 

gjort tidigare med den största skillnaden att delar av Nimbus produkter 

successivt kommer komplettera övriga varumärken. Övertagandet an-

ses så här långt att ha gått mycket bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marine Store 
Utveckling före förvärvet 2021  
(exkl mindre koncernelimineringar) 
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Produktion 
Nimbus tillväxt begränsas just nu av produktionskapaciteten. Bolaget 

hade kunnat orderbekräfta väsentligt fler båtar om det bara hade haft 

kapacitet. Därför är bolagets initiativ på detta område mycket viktiga. 

Jämfört med helårsutfallet 2021 kommer följande påverka 2022 

positivt: 

 Personalstyrkan i Finland ökade kontinuerligt under 2021. 
Parallellt med resursförstärkningen i egna enheter har bo-
laget även outsourcat ytterligare ett antal ba ̊tmodeller.  

 I Sverige har det skett vissa omflyttningar, 
personalökningar samt investeringar för att öka output.  

 Den polska tillverkningen som sker i extern regi har 
präglats av sjukskrivningar och vissa 
produktionsstörningar. Läget förbättrades succesivt under 
hösten och ett antal initiativ har genomförts för att öka 
kapaciteten. Under andra hälften av 2022 tillkommer över 
50% i möjlig output från denna verksamhet.  

 

Sammantaget bedömer Analysguiden att produktionskapaciteten 

kommer bli runt 20% högre 2022 jämfört med 2021. Givetvis finns en 

risk att nya vågor av pandemin kan påverka negativt. 

Tillverkningen sker i sju anläggningar varav tre externa. Den enskilt 

största är den i Polen. Den externa andelen uppgår totalt till cirka 40% 

och lär öka kommande år. Detta gör att investeringsbehovet begrän-

sas samtidigt som kostnadsflexibiliteten vid en eventuell nedgång 

fortsätter att öka. Det är en långsiktig styrka i en cyklisk bransch. 

Produktutveckling är central och Nimbus har en la ̊ng historik av 

innovation. Utöver att göra båtarna mer attraktiva så sänks produk-

tionskostnaderna. Modularisering gör att Nimbus använder samma 

skrov till flera modeller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Störst investeringar i FoU 
Större investeringar i FoU än materiella tillgångar tack vare 
ökad andel extern produktion (belopp i Mkr) 
 

 

Källa: Bolagets årsredovisningar 
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Hållbarhet 
Nimbus förmåga att erbjuda hållbara produkter lär bli en allt 

viktigare framgångsfaktor. Kör man elbil så blir det naturligt att efter-

fråga även miljövänliga båtar. Historiken visar att Nimbus menar all-

var med visionen att den frihet som båtlivet ger inte ska behöva ske 

på bekostnad av miljön. 

2009 lanserade bolaget sitt E-Power koncept som innebär att ett 

miljötänk ska genomsyra hela produktionsprocessen. Det innebär 

miljöeffektiv design som sparar bränsle och användande av klimat-

smarta konstruktionsmaterial som ökar livslängden och är enklare att 

återvinna. Bolaget bedömer att produktionsprocessen släpper ut 

mindre än flertalet konkurrenter. 

Nimbus utvecklar inte drivlinan själv vilket innebär att eldrift och 

motorer med låga utsläpp är beroende av utvecklingstakten hos part-

ners. Huvudleverantörer är Brunswick (Mercury) och Volvo Penta. 

Utsläppen av kolväten och kväveoxid har sedan 2005 minskat med 78 

procent för utombordsmotorer respektive strax under 70 procent för 

inombordsmotorer. Det har alltså hänt en hel del. Positivt är att den 

stora miljömässiga skillnaden mot gamla motorer och båtar bör på-

skynda föryngringen av den ålderstigna fritidsbåtsflottan och därmed 

gynna nyförsäljningen. 

2009 presenterades konceptbåten Nimbus Nova 27 E-Power. 2016 

var man först i aktuellt storlekssegment med att kommersialisera en 

helt eldriven båt, Nimbus 305 Coupé, i samarbete med Torqeedo. 

2018 släpptes den andra nollutsläppsbåten, Paragon 31, en sjö-

räddningsbåt anpassad för metanoldrift.  

Även om Nimbus var tidigt ute har båtarnas höga pris tillsammans 

med begränsad laddningsinfrastruktur och tillgänglighet till metanol 

gjort att volymerna varit låga. Samtidigt dyker nya aktörer upp som 

verkar göra anspråk på att vilja bli ”havets Tesla”. Exempelvis bygger 

svenska elbåtsbolaget X-Shore en ny fabrik med kapacitet på 400 

båtar. Likaledes svenska Candela har släppt vad som ska bli världens 

första serieproducerade elektrifierade bärplansbåt. EQT har gått in 

som investerare och lyfter framför allt fram potentialen för Candelas 

passagerarfärja.   

Övergången till el lär gå snabbast för mindre långsamtgående båtar. I 

somras lanserade Nimbus Bella Zero som med 5 knop har en räckvidd 

på runt 20 distans. Ba ̊tens drivlina är utvecklad via ett samägt utveck-

lingsprojekt där Nimbus äger 50 procent. Försäljningsstarten anses 

av bolaget vara lovande.  

Utvecklingen på hållbarhetsområdet är både ett hot och en möjlighet 

för bolaget. Nimbus är en relativt stor aktör som har ett högt utveck-

lingstempo och med ett miljöfokus en längre tid. Det gör samman-

taget att möjligheterna överväger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tidigt ute med miljötänk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stora miljömässiga kliv kan påskynda 
föryngring av fritidsbåtsflottan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nya aktörer utmanar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nimbus  

 

Analysguiden 
14 januari 2021 

 

11
 

Digitalisering 
Digitaliseringen är viktig för tillväxten och även en möjlighet för nya 

aktörer som saknar ett återförsäljarnätverk att komma in.  

Nimbus ökar sina resurser på detta område. Exempelvis kan 

digitalisering av produktdokumentation och kommande införande av 

en ny webshop göra att steg tas för att öka eftermarknadsförsälj-

ningen där bolaget och de flesta kollegor ligger långt efter andra bran-

scher. Nimbus siktar mot att eftermarknad på sikt ska stå för över 

10% av total försäljning (2020 cirka 5%). 

Bellas eldrivna båt säljs enbart via nätet. E-handeln stöttas i detta fall 

av överlämning via ordinarie nätverk av återförsäljare. Stark närvaro 

på sociala medier bidrar till den viktiga profileringen av respektive 

varumärke. Införande av ett koncerngemensamt ERP-system är ett 

annat initiativ som pågår.  

Ägare och ledning 
R12 Kapital tog över i samband med konkursen 2012 och är 

fortfarande största ägare. R12 är ett svenskt investeringsbolag med 

familjen af Jochnick som största ägare. R12 är även största ägare i 

börskometen NCAB som gick in på börsen 2018 och haft en mycket 

stark kursutveckling sedan dess. R12 är vid sidan av NCAB och Nim-

bus delägare i några onoterade bolag. Likaledes långsiktiga brukar 

den största institutionella ägaren, ODIN fonder, ofta vara. 

Ledningen och styrelse har rejäla innehav i bolaget. Till exempel äger 

VD Jan-Erik Lindström cirka 400 000 aktier. Noterbart är att led-

ningen både är ”piloter” och innehar lång erfarenhet från bolaget och 

branschen. 

Största aktieägarna, % 
 

R12 Kapital 31,2% 

Håkan Roos 10,2% 

Odin Fonder 8,7% 

Fort Cambridge Investment 6,7% 

OP Fonder 4,4% 

 

Källa: Refinitiv 
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Aktiens utveckling 
Nimbus noterades i februari 2021. Aktien steg direkt från tecknings-

kursen på 52 kr och har därefter handlats i intervallet 58–88 kr. Den 

som fick tilldelning i den övertecknade emissionen hade en kurs-

utveckling februari-december på +44%. Under samma period steg 

index (OMXSPI) med 27%.  

Bolaget har byggt förtroende via bra rapporter. Q3:an var ett styrke-

besked med organisk tillväxt på 69% och EBITA på 42 Mkr (6). 

Orderingången ökade kraftigt på alla marknader och orderboken 

uppgick till 960 Mkr (502). Därutöver rapporterar bolaget om en ”inte 

oväsentlig orderstock som ännu inte kunnat orderbekräftats” 

Q4 och Q1 är säsongsmässigt de svagaste tack vare geografisk mix 

med tyngdpunkten mot Norden. Detta mönster kan på sikt ändras när 

försäljning till året-runt varma marknader som Florida ökar. Nimbus 

största marknad. Hur som helst bör man inte ha resultatmässigt höga 

förväntningar förrän Q2 utan fokusera på utvecklingen rullande 12 

månader. Potentiella kurstriggers innan Q2 är nyheter om efter-

frågan, produktionskapacitet, förvärv och uppdaterade riktkurser. 

Bolaget bevakas utöver Analysguiden av analytiker från Carnegie och 

Nordea. Carnegie satte en riktkurs på 97 kr (uppdaterad 211124) och 

Nordea 88 kr (uppdaterad 210815). Aktiespararen satte riktkursen 

100 kr i juni förra året. 

En förklaring till att aktien inte lyft till riktkurserna kan vara en 

osäkerhet inför uthålligheten i den starka efterfrågan. Historiskt har 

framför allt stora ekonomiska nedgångar påverkat rejält. 2007–2009 

minskade fritidsbåtsmarknaden med 50%. Historiken från 2013 visar 

emellertid på en stabil marknadstillväxt. Konjunkturprognoser talar 

om god generell tillväxt 2022 och därefter i lugnare takt. 

 
Källa: Börsdata. Kurs kr Nimbus, övriga indexerade. 
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Framtidsutsikter 
Nimbus lär öka omsättningen rejält 2022 med tanke på att: 

 Orderstocken var väsentligt högre Q3 jämfört med året 
innan. Huvuddelen av denna avser leveranser 2022. 

 Produktionskapaciteten har höjts.  

 Helårseffekten av den del av Marine Stores omsättning som 
inte ligger i orderstocken (Marine Store förvärvades 
210517). 

 Gynnsam situation när det gäller makroekonomi och 
underliggande trender. 

 Gynnsamma prognoser även för branschkollegor. 
 

Bolaget har lång framförhållning i sin planering och verkar hittills ha 

lyckats parera för den kostnadshöjning som sker på komponentsidan. 

Detta är mycket viktigt med tanke på att runt 70% av kostnadsmassan 

avser inköp av material, komponenter och externa båtmärken. Bo-

laget får successivt ytterligare genomslag av den ökade modulari-

seringen vilket tillsammans med övrig effektivisering gör att vi antar 

något högre bruttomarginaler 2022–2023. 

Omkostnadsmassan ökar långsammare än försäljningen vilket sam-

mantaget bör göra att bolaget överträffar sitt mål om en EBITA-

marginal på 10% både under 2022 och 2023. 

Nimbus har trots stark tillväxt haft ett bra kassaflöde och hade en 

nettokassa på 172 Mkr i Q3. Den lär fyllas på kommande år vilket 

innebär att förvärvsutrymmet ökar. Bolagets mål är att fortsätta med 

en nettokassa, exkluderat fastighetsrelaterad skuldsättning, för att ha 

långsiktig stabilitet. Den organiska tillväxten kan numera ske relativt 

kapitaleffektivt tack vare hög andel extern produktion och förskotts-

betalningar från kunder. 

Vi har i våra prognoser inte räknat med effekter av förvärv då dessa 

är svårbedömda både i tid och omfattning. Denna möjlighet får ses 

som en säkerhetsmarginal. Ett förvärv i samma storleksordning som 

Bella och Marine Store borde vara möjligt senast 2023. Det skulle i så 

fall kunna öka vinsten per aktie med 1–2 kr på årsbasis. Förvärvs-

möjligheter gör att Analysguiden bedömer att utdelning inte införs 

förrän 2023 baserat på räkenskapsåret 2022. 

Sammantaget räknar vi med en försäljningstillväxt på 18% 2022 och 

11% 2023. Vinsten per aktie bör då kunna öka till 9,0 respektive 10,1 

kr. 

 

 

 

 
 

 

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021p 2022p 2023p

Omsättning 1014 1573 1851 2050

Bruttoresultat 343 544 655 727

Rörelseres. (ebit) 53 156 223 250

Resultat f. skatt 75 156 223 250

Nettoresultat 76 121 174 195

Vinst per aktie 6,3 kr 9,0 kr 10,1 kr

Utd. per aktie  -  - - 2,00 kr

Omsättningstillv. 6,6% 55,1% 17,7% 10,8%

Bruttomarginal 33,8% 34,6% 35,4% 35,5%

Rörelsemarginal 5,2% 9,9% 12,0% 12,2%

Fritt kassafl f förv. 153 90 150 170

Soliditet 42% 60% 70% 78%

P/e-tal 11,9 8,3 7,4

EV/ebit 8,2 5,7 5,1

EV/omsättning 0,81 0,69 0,63

Direktavkastning  -  - - 2,7%
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Värdering 
Kabe är det noterade svenska bolag som är mest jämförbart. Bolagets 

försäljning av husbilar och husvagnar samvarierar konjunkturellt 

med Nimbus. Båda bolagen har sin tyngdpunkt i Norden, växer delvis 

via förvärv och har jämförbar storlek. Kabes aktie har gått starkare än 

Nimbus den senaste tiden. 

En viktig jämförelsegrupp är andra tillverkare och återförsäljare av 

fritidsbåtar. De största är Brunswick (USA) och franska Beneteau.  

 

Källa: Refinitiv, Analysguiden. 

 

Värderingsansatsen nedan är en kombination av Kabes historiska 

multiplar och branschgruppens värdering på prognos 2022 vilket ger 

EV/Sales på 0,76 och EV/EBIT på 9,7. Ger vi dessa värderingstal 

samma vikt och applicerar Analysguidens prognos för Nimbus om-

sättning och rörelseresultat erhålls riktkursen 92 kr. 
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Det finns även en del som talar för att Nimbus utveckling långsiktigt 

skulle kunna motivera viss multipelexpansion.  

1. Om marknaden börjar diskontera att Nimbus förvärvsresa 
kan ge samma tillväxt som under de senaste fem åren så bör 
detta ge högre multiplar. Marknaden är fragmenterad och 
Nimbus har bevisat sin förmåga att växa genom förvärv. 
 

2. Vissa jämförelseobjekt har klart högre multiplar. 
Exempelvis värderas flera bolag i marinsegmentet klart 
högre. På hemmafronten kan även Dometic och Thule 
användas som referenser. Dometic för att de bl a erbjuder 
produkter för båtar och husbilar, och Thule för inriktningen 
mot fritidsprodukter för samma kundkategori. Dessa båda 
har en förväntad tillväxt enligt Refinitiv i vinst/aktie mellan 
2021 och 2023 på 43% (Dometic) respektive 9% (Thule) och 
värderas väsentligt högre (EV/EBIT 12 för Dometic och 24 
för Thule). Analysguiden bedömer att Nimbus vinsttillväxt 
blir 60% under denna tvåårsperiod. 
 

3. Ökad andel eftermarknad och minskade säsongseffekter via 
bättre geografisk mix skulle sammantaget ge en ökad 
stabilitet över tid. 

I motsatt riktning skulle säkerligen en ökad oro för rejäl lågkonjunk-

tur slå. Detta är den största risken. En måttlig konjunkturnedgång be-

höver emellertid inte påverka speciellt negativt med tanke på möjlig-

heter till geografisk expansion och förvärv. 

  

EV/EBIT EV/Sales Sammanvägd 
riktkurs

Kabe 5 år genomsnitt 10,3 0,60
Branschkollegor 2022 9,1 0,92
Genomsnitt 9,7 0,76

Implicit riktkurs* 111 73 92

* baserad på prognos för Nimbus omsättning och rörelseresultat 2022

Källor:
Värdering branschkollegor: Refinitiv, nyckeltalen bygger på analytikerkollektivets prognoser för 2022.
Kabe genomsnittlig värdering 2017-2109 R12: Börsdata. Prognos Nimbus: AnalysGuiden
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Ledningens fokusområden 2022 
I samband med Analysguidens besök hos Nimbus i december 2021 

ställdes frågan till VD Jan-Erik Lindström och CFO Rasmus Alvemyr:  

Vilka är ledningens topp 3 fokusområden första halvåret 2022? 

 

 Utöka produktionskapaciteten – stärka kapaciteten i både 
egen och outsourcad produktion genom en balanserad 
ökning 
 

 Fortsätta den internationella expansionen – förtäta 
återförsäljarnätverket och fortsatt optimera produktmixen 
på respektive marknad 

 
 Säkerställa stabilitet i leverantörsleden – intensivt följa 

utvecklingen för att säkerställa kapacitet och tillgång till 
material. 
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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. 

Analytikern Magnus Lindell äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Magnus Lindell 
 


