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Snabb tillväxt 

men liten vinst    

 

Oboya ökade intäkterna med 40 procent under kvartal 2/2018, 

vilket var starkt men i nivå med våra förväntningar. Två nya 

distributionsavtal ökar möjligheten att accelerera tillväxten på 

Kina-marknaden. Nu sätter bolaget in ett besparingsprogram för 

att åter öka vinsten som föll tillbaka i kvartal 2/2018. 

Oboya Horticultures mål är att bli en världsledande 

leverantör av dagliga förbrukningsartiklar till odlingsindustrin. 

Bolaget expanderar via förvärv av produktions- och tillverk-

ningsbolag. De har också öppnat lokala försäljningskontor 

på nya marknader. Förvärvet av COFA Plastics adderade nya produkter att sälja 

mot den nordiska marknaden, men också en fabrik i Vietnam. Under andra 

kvartalet 2018 tillkom distribitionsavtal med Haier och Tsu Holidngs på den 

kinesiska marknaden, vilket bör kunna lyfta Oboyas försäljning i Kina ytterligare 

Målet är att koncernens omsättning ska öka till 1 miljard kronor år 2020 .  

Världsmarknaden för företagets produkter uppskattar vi till cirka 130 miljarder 

kronor. Försäljning sker i Norden, Nederländerna, Polen, Tyskland, Afrika, USA, 

Australien, Nya Zeeland, Kina och Japan, till grossister, återförsäljare och större 

odlare. Tillverkningen i Danmark, Polen, Kenya och Kina ger en lågkostnadsfördel.  

Styrkan i Oboyas koncept är att medelstora och större företag vill koncentrera sina 

beställningar av olika produkter direkt hos producenter. Ägarkopplingen till Kina är 

intressant, där e-handel tidigare har startats via landets största siter.  

Trots imponerande 40 procent intäktstillväxt behåller vi vår tidigare helårsprognos 

för intäkterna på 550 miljoner kronor. Lönsamheten föll trots det tillbaka till endast 

en procent EBIT-marginal i kv2/2018.  Vi halverar vår EBIT-prognos för helåret 

2018 till 10 miljoner kronor, men räknar med att resultatet sedan lyfter under 2019 

och 2020 till ungefär tidigare prognosticerade nivåer för dessa år. Riktkursen för 

Oboya-aktien i vårt bas-scenario sjunker till 13,3 kronor (tidigare 15).  

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

              

MSEK 2015 2016 2017 2018P 2019P 2020P 

Omsättning 335 350 420 550 675 800 

Rörelseresultat       -2,9 12,1 9,5 10,0 28,8 47,5 

Årets resultat  -8,6 5,7 5,1 1,9 20,3 35,2 

Resultat per aktie, kr Neg. 0,9 0,3 0,1 0,9 1,5 

P/E-tal n.m. 17,6 39,8 97,0 9,1 5,3 

Nettoskuld 40 104 125 171 163 142 

Eget Kapital 62 70 133 140 160 191 

Källa: Oboya Horticulture (utfall) och Jarl Securities (prognoser) 8,4 kr
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Datum: 22 augusti 2018 

Analytiker: Bertil Nilsson, Jarl Securities 

 

  

Företagsnamn: OBOYA HORTICULTURE AB 

Lista: FIRST NORTH STOCKHOLM 

Vd: Robert Wu 

Styrelseordförande: Mikael Palm Andersson 

Marknadsvärde: 186 MSEK 

Senast: 8,1 SEK 

Kort om Oboya: Oboya startades i Hongkong år 2006 och 

expanderade därifrån till Japan och Europa. 

Bolagets ambition är att som en ledande 

leverantör till odlingsindustrin växa organiskt 

och delvis på återförsäljarens bekostnad 

genom att kapa mellanled mot slutkunderna.  

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Genom att spänna över flera kontinenter 

och med lågkostnadsproduktion kombinerat 

med förvärvade bolag som adderar nya 

produkter i norra Europa har bolaget skaffat 

sig en stark plattform att växa vidare från. 

Tillväxtmöjligheterna är mycket stora inte 

minst i Kina där bolaget skaffat sig flera 

större kunder och samarbetspartners.  

 

Risker och 

svagheter: 

Oboya har trots en snabb intäktstillväxt 

ännu inte lyckats nå någon större 

lönsamhet. Förutom att det delvis är 

självvalt genom en expansiv strategi, så är 

branschen konkurrensutsatt och därmed 

utsatt för prispress. Bolagets verksamhet 

skulle också kunna beröras av ökade 

restriktioner för handeln mellan Kina och 

Europa eller Kina och USA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Värdering: Bear 

7,6 kr 

Bas 

13,3 kr 

Bull 

22,8 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Robert Wu utsågs på nytt till VD för Oboya i maj 2018. 

Robert var med och grundade bolaget år 2006 och är 

dess huvudägare. Kopplingen till bolagets fortsatta 

expansion i Kina ligger bakom beslutet om den aktuella 

ledningsförändringen. Den tidigare VD:n Mikael Palm 

Andersson har återgått till sin roll som 

styrelseordförande, som han även var före år 2015.   

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

Bakom Oboya Holding Ltd står grundaren och 

styrelseordförande Robert Wu. Privat- och 

entreprenörsägda bolag brukar innebära en 

aktieägarvänlig styrning. 

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det 

aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Bolagets räntekostnader motsvarar omkring 2 procent av 

omsättningen, vilket bör vara hanterbart även med dagens 

låga rörelsemarginaler. Företagsledningen har och ett 

stående mandat från bolagsstämman att vid behov kunna 

nyemittera aktier i samband med förvärv och liknande.  

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

finansiella ställning. 

Potential  

 

Med lågkostnadsproduktion i Kina och Polen och redan 

idag en delvis global räckvidd och inte minst företagets 

starka position i Kina finns betydande utrymme för bolaget 

att växa väsentligt. Efter kursrekyl i aktien höjer vi detta 

betyg från 7 till 8. 

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 

i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i 

aktiekursen. 

Risk  

 

Bortsett från utmaningarna att samordna verksamhet i ett 

flertal länder på olika kontinenter bedöms den operationella 

risken i verksamheten vara ganska låg.  

 

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker 

som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka 

aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av 

företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 

konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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Geografisk bredd en styrka 
Oboya Holding startades i Hongkong år 2006 av nuvarande styrelseordförande 

Robert Wu och Eduard Salome. Verksamheten bedrevs ursprungligen i Kina, men 

expanderade efter några år till Japan och sedan vidare mot Europa. Här har flera 

förvärv, i Norge, Danmark och Polen, varit närmast avgörande för att få fotfäste i 

regionen med nya produkter samt egen tillverkning. Denna kombination är viktig 

för att etablera Oboya Horticultures ställning som leverantör med lokal 

tillverkningskapacitet i kombination med samordnade inköp inom en större och 

växande företagsgrupp.  

Oboya-koncernens mål är att skära bort mellanled inom industrin (återförsäljare) 

för och genom att kunna erbjuda lägre priser och bättre total logistiklösning mot 

slutkund. De större odlarna är också ofta intresserade att kunna få en direkt dialog 

med en producent som Oboya. Planering av skräddarsydda produkter sker då i 

samarbete mellan kunden och Oboya på ett ”CAD-ritnings”-sätt precis som i 

verkstadsindustrin (verktyg tillverkas för en viss typ av produktion).  

Företagets produkterbjudande består främst av följande; 

• Förpackningslösningar till odlingsindustrin för kryddväxter, sallader, 

blommor, krukväxter, frukter och bär som distribueras till och säljs via 

dagligvaruhandeln 

• Etiketter till blommor- och krukväxter 

• Krukor och systemlösningar för odling och distribution av kryddörter och 

växter 

• Logistiklösningar i form av vagnar och transportkärl för transport av 

blommor och växter  

• Gödningsmedel och växtnäring samt torvprodukter (substrater). 

• Displayer och utställningsmaterial till blomsterbutiker  

• Växthus och Garden Center. 

• Växtväggar via hälftenägda bolaget ShangPa Information Technologies 
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Som framgår av cirkeldiagrammet nedan är Oboya-koncernens försäljning väl 

spridd geografisk. Företagets största enskilda marknader är Norden, Kina och 

Japan. Produktionen i Kina går dels till den inhemska marknaden, men även till 

Europa och USA (där Oboya vill etablera en tydligare marknadsposition). Under 

2017 öppnade bolaget försäljningskontor i tolv kinesiska städer. Dessutom 

bedriver Oboya en e-handelsförsäljning i landet via de stora sajterna som Alibaba 

med flera mot den inhemska konsumentmarknaden, vilken bedöms ha en stor 

potential. I början av 2018 offentliggjordes bildandet av ett samriskbolag med Haier 

Group och Tus Holdings som innebär att Oboyas produkter kommer att kunna 

distribueras via Haiers nätverk i Kina. Oboya har också lanserat en e-handels-                          

plattform via Haier RRS distributionskanaler. 

Fördelningen av Oboya-koncernens intäkter per geografisk region framgår av 

cirkeldiagrammet nedan. Vi uppskattar att Kina stod för mellan 25 och 30 procent 

av koncernens intäkter 2017, medan Japan utgjorde resterande försäljning i Asien 

(alltså mellan 10 och 15 procent av koncernens totala). Av intäkterna i Norden 

uppskattar vi att Sverige, Norge och Danmark vardera stod för drygt tio procent av 

koncernens omsättning, medan Finland utgjorde omkring 5 procent. I övriga 

Europa är Nederländerna företagets största marknad, följt av Tyskland.  

 

Oboya-koncernens omsättning per geografisk region helåret 2017 

 

 

Källa: Oboya och Jarl Securities 

 

Relativt sett är Oboya-koncernen starkast i Norden med omkring 2 procent 

marknadsandel. På övriga marknader där Oboya är närvarande varierar bolagets 

marknadsandel från som lägst 0,1 procent i Tyskland till som högst knappt 1 

procent i Japan. Genomsnittligt ligger bolagets marknadsandel i länder där bolaget 

i dag är verksamma på omkring 0,5 procent. Så det finns mycket utrymme att växa 

för bolaget, inte minst i jättemarknaden Kina där bolaget också har en stark 

organisation. 

  

Norden, 46% Övriga Europa, 12% Afrika, 1% Asien, 41%



 

6 
 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

OBOYA HORTICULTURE 
22 augusti 2018 

Tillväxt och produktion 
Koncernen siktar på att vara en totalleverantör till odlingsindustrin där aktörerna 

och kunderna utgörs av grossister, återförsäljare samt större odlare. Med start från 

hösten 2016 har företaget fått in ett antal order i storleksordningen fem till tio 

miljoner kronor, vilket också är kopplat till litet större kunder än tidigare.  

Företagets målsättning är att omsättningen skall öka från 422 miljoner kronor 2017 

till 1 miljard kronor senast år 2020. I dessa prognoser ingår inte hobbyodling 

(privata konsumenter) utan endast försäljning till andra företag. Koncernens 

försäljningsmålsättning motsvarar en intäktsökning om drygt 30 procent i årstakt 

något som skall uppnås genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. 

Företaget klarade att hålla denna tillväxttakt i kvartal 1/2017, medan ökningen 

påföljande kvartal stannade på 21, 20 och 9 procent. För helåret 2017 nåddes en 

intäktsökning på 20 procent. Under första halvåret 2018 lyckades bolaget höja 

intäkterna med 29 procent, varav 40 procent under det andra kvartalet (!) 

Oboya har många olika tillväxtmöjligheter där försäljning till detaljhandeln och 

konsumentmarknaden som ger helt och andra större volymer är ett tänkbart steg. 

Geografiskt är de större länderna i Västeuropa än så länge endast bearbetade i 

marginell omfattning. Bolaget kommer att expandera sin sälj- och 

marknadsföringsorganisation. Troliga målbolag för förvärv är återförsäljare som 

kan addera nya kunder, men också företag som har kompletterande produkter och 

tillverkningskapacitet.  

Koncernen siktar in sig på befintliga marknader och mellan-Europa, men även 

Nord- och Sydamerika. Här kommer Oboyas redan idag delvis globala struktur till 

sin rätt. 1 februari 2017 kom en order i Danmark värd cirka 8 miljoner danska 

kronor avseende logistikvagnar för dotterbolaget Elmer Print A/S. Under februari 

och april 2017 presenterades ett par större orders i Kina till större jordbruksbolag 

värda cirka 15 miljoner respektive 4 miljoner CNY. I augusti och oktober 2017 kom 

ytterligare order från Kina avseende konsultation, teknisk service och uppbyggnad 

av växthus tillsammans värda cirka 15 miljoner CNY. Dessa publika större orders 

under 2017 summerade sig till omkring 50 miljoner kronor i värde. En ambition är 

att bolaget ska få in alla sina produkter till odlarna i Kina när växthusen är 

färdigbyggda.  

Den 25 januari 2018 kom en stororder i Kina värd cirka 31 miljoner kronor som 

avsåg uppbyggnad av ett växthuskomplex i Qingdao. I mars fick dotterbolaget i 

Qingdao ytterligare en order från en ny kund i Kina omfattande leverans av 300 

vagnar med substrater till ett värde av 17,5 miljoner kronor. I juni 2018 fick det 

kinesiska dotterbolaget i Qingdao order från en europeisk kund värd cirka 14,5 

miljoner kronor avseende blomstervagnar. I juni kom även en växthusorder i Kina 

värd cirka 4,6 miljoner kronor och i juli en order avseende substrater även den i 

Kina och värd cirka 4 miljoner kronor. 
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Under tredje kvartalet 2017 tecknade Oboya ett exklusivt återförsäljaravtal med 

det tyska konstgödselföretaget Compo för de skandinaviska marknaderna. Avtalet 

innebär att Oboya snabbare kan komma in på konsumentmarknaderna i de 

skandinaviska länderna med detta välkända varumärke. 

Den 12 januari 2018 tecknade Oboya ett avtal om att förvärva det svenska 

företaget COFA Plastics, som säljer produkter inom hem och trädgård. Bolaget 

omsatte 47 miljoner kronor helåret 2017 och redovisade ett marginellt negativt 

resultat. Oboya har möjligheter att öka bolagets intäkter genom att koppla på sina 

säljkanaler i Danmark, Finland och Polen, men även genom att integrera tyska 

Compos trädgårdsrelaterade produkter som omfattar planteringsjord, blåkorn och 

mineralgödsel mm). COFA har ett dotterbolag i Vietnam, från vilket det till skillnad 

från Kina, är möjligt att tullfritt exportera varor till Europa. Oboya betalade 15 

miljoner kronor för COFA Plastics motsvarande ungefär 0,3 gånger intäkterna och 

där bolaget själva uppskattade synergieffekterna till 5 miljoner kronor per år.  

I Europa har Oboya två fabriker i Danmark, varav en i Odense och en i Vejle 

(laserperforerade förpackningsmaterial) Vidare två anläggningar i Polen, en för 

thermo-formning och en för förpackningar. Samordning sker med bolagets tre 

produktionsanläggningar i Kina i samband med större kundbeställningar. 

Produkterna skeppas med båt från Kina. Med förvärvet av Cofa Plastics tillkom en 

fabrik i Vietnam. Oboya har vidare en fabrik i Nairobi, Kenya som levererar 

produkter till den afrikanska odlingsindustrin.  

Fabriksinteriörer: 

 

  

Källa: Bolagets årsredovisning 2017. 

2016 var ett år då företagsledningen ägnade mycket tid åt att effektivisera 

Oboya har cirka 60 procent av sina totalt omkring 450 anställda i Kina, cirka 30 

procent i Polen och resterande 10 procent i övriga länder med tyngdpunkt i 

Danmark. Sammantaget ger det bolaget en lågkostnadsprofil, även om 

transporttiderna till och från Kina kräver planering och framförhållning inom vissa 

produktsegment. 
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Marknad 
Världsmarknaden för Oboyas produkter i de länder där bolaget idag är verksamt 

uppskattar vi till cirka 60 miljarder kronor. Mot bakgrund av att EU enligt rapporter 

från bl.a. Eurostat anses utgöra drygt 40 procent av denna marknad, Kina cirka 15 

procent och USA cirka 10 procent, uppskattar vi den totala globala marknaden där 

Oboya skulle kunna verka till omkring 130 miljarder kronor. Denna marknad kan 

delas upp i ungefär två lika stora segment; dels blommor och blomkrukor och 

därtill förpackningslösningar för övriga delar av bolagets produktsegment (frön, 

grönsaker, frukt och bär) jämte logistiklösningar (vagnar). Byggandet av växthus 

som bolaget har fått order på i Kina ligger utanför dessa marknadssegment.  

Det finns speciella faktorer i dessa odlingsbranscher. Ett exempel är rosfarmerna 

som finns huvudsakligen i Kenya, men även Etiopien (totalt finns ett 140-tal sådana 

ganska stora anläggningar). Varje dag flygs rosor från Afrika till Europa (!) och 

denna export mättar en väsentlig del av Europamarknadens behov. Genom 

fabriken i Kenya levererar Oboya olika produkter till odlarna i främst Kenya, 

Etiopien och Tanzania.  

I absoluta tal är den kinesiska marknaden värd uppskattningsvis 20 miljarder 

kronor. De tyska och nederländska marknaderna är vardera värda cirka 15 

miljarder kronor. Japan är i likhet med övriga större länder i kontinentala Europa 

(Frankrike, Italien och Spanien) värd omkring 5 miljarder kronor vardera. Polen är 

en stor marknad inom Oboyas segment (i förhållandet till landets BNP) värd cirka 3 

miljarder kronor. 

Tyska Teku är marknadsledande inom plastkrukor och brett i Europa och omsätter 

över 100 miljoner Euro enbart inom detta segment. I viss mån kan det innebära en 

inträdesbarriär mot kontinentala Europa för Oboyas del. Det kan också vara därför 

företagets försäljning lika mycket riktar sig mot till exempel Nord- och Sydamerika 

eller Australien som kontinentala Europa. En etablering i Centraleuropa skulle 

kunna underlättas via förvärv av något lokalt företag där, bedömer vi. Men nu 

satsar företaget genom att etablera en egen region EMEA (Europa, Mellanöstern 

och Afrika) med Per-Anders Östby som ny Director där från augusti 2018. 

Framledes kommer alltså Oboya-koncernen att vara uppdelad i två geografiska 

regioner, EMA och Kina. 
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Investment Case och värdering 
Oboya-koncernen har tidigare sakta men säkert förbättrat sin resultatnivå och 

lönsamhet från låga utgångsnivåer. Helåret 2016 nådde företaget en 

bruttomarginal på 32 procent och en rörelsemarginal på 4 procent. Företagets 

målsättning är att nå en bruttomarginal mellan 35 och 40 procent, vilket skall 

motsvara en rörelsemarginal om 7 till 12 procent. Medan omsättningen har fortsatt 

att öka under hela året 2017 samt första halvåret 2018 har trenden med 

rörelseresultatförbättringar bromsat in och reverserade till och med under andra 

kvartalet 2018 ned till en rörelsemarginal-nivå om endast 1 procent. Nu sätter 

bolaget in ett besparingsprogram som ska reducera de operativa kostnaderna 

med 10 miljoner kronor under andra halvåret 2018.  

Bruttomarginalen sjönk till 29 procent helåret 2017. Under första halvåret 2018 

blev bruttoresultatet 71 miljoner kronor motsvarande 25 procent bruttomarginal. 

Det kan jämföras med 65 miljoner kronor i rörelseresultat och 30 procent 

bruttomarginal under första halvåret 2017. Detta på en omsättning som ökade från 

220 till 285 miljoner kronor, vilket normalt borde ha lyft istället för att sänka 

bolagets marginaler. 

Företagets intäkts- och kostnadsstruktur under de senaste tolv månaderna per 30 

juni 2018 och ett år tidigare illustreras i diagrammet nedan. Andelen råvaru- och 

förnödenhetskostnader av intäkterna har ökat från 69 till 74 procent under denna 

period. Det förklarar merparten av rörelsemarginaltappet även om bolaget också 

har ökat sina personalkostnader.  

Ökade råvarukostnader äter upp vinsten 

Källa: Oboya och Jarl Securities  
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Vi räknar med att bolaget kan nå knappt 3 procent rörelsemarginal på sin 

omsättning under andra halvåret 2018. (tidigare räknade vi med 4 ½ procents 

rörelsemarginal för årets nio sista månader). Vi hamnar då på en halvering av 

rörelseresultatet helåret 2018 om 10 miljoner kronor, jämfört med tidigare prognos 

på 20 miljoner kronor. Under 2019 och 2020 räknar vi med att varje extra 

försäljningskrona slår igenom med 15 procent i form av ett förbättrat 

rörelseresultat. Det skulle ge en rörelsemarginal om 5,9 procent för helåret 2020 

(tidigare prognos 7,2 procent).  

Däremot behåller vi våra intäktsprognoser för åren 2018–2020 oförändrade jämfört 

med tidigare. Då hamnar vi fortfarande under bolagets mål (antagna 800 miljoner 

kronor i intäkter år 2020 jämfört med företagets målsättning om 1 miljard kronor). 

Skillnaden ligger sannolikt delvis i kommande förvärv, som vi inte kan räkna in av 

naturliga anledningar.  

Vi använder vår tidigare kassaflödesvärdering (DCF) för att estimera motiverade 

aktievärden i våra Bear-, Bas- respektive Bull-scenarion.  För att nå högt målsatta 

intäktsmål i Bull-scenariot har vi antagit att ytterligare förvärv och därmed 

skulduppbyggnad sker i koncernen. Vi kommer fram till ett motiverat aktievärde om 

13,3 kronor i Bas-scenariot (tidigare 15,0 kronor), 7,6 kronor i Bear-scenariot 

(tidigare 9,8 kronor) och 22,8 kronor i Bull-scenariot (tidigare 23,4 kronor). 

Värderingen av Oboya-aktien är mycket nedtryckt nu som en följd av den svaga 

lönsamheten. Det är synd mot bakgrund av den imponerande intäktstillväxten. För 

att höja lönsamheten behöver bolaget sannolikt höja sina priser mot kund, där de 

förefaller ha prioriterat tillväxt av strategiska skäl under 2017 och hittills under 

2018. Även om bolagets skuldsättning är måttlig efter förvärvet av Cofa Plastics tar 

ändå räntekostnaderna ett par procent av omsättningen och sänker därmed den 

samlade vinstpotentialen. 

DCF-värdering 

        

  Bear Bas Bull 

Wacc 10,1% 10,1% 10,1% 

CAGR, 2017 - 2020 17,7% 24,0% 31,3% 

Tillväxt, evighetsvärde 1,5% 2,0% 2,5% 

Rörelsevärde (EV), mkr 348,1 478,7 729,1 

Nettoskuld 31/3 2018, mkr* -174,3 -174,3 -207,3 

Aktievärde, mkr 173,8 304,4 521,8 

Antal aktier efter utspädning, 
milj. 

22,92 22,92 22,92 

Värde per aktie, SEK 7,6 13,3 22,8 

        

Källa: Jarl Securities 
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Risker 
Några riskfaktorer kopplad till bolagets verksamhet presenteras nedan. 
Konjunkturutveckling 
Försäljningen av bolagets förpackningsprodukter etcetera är beroende av 

konjunkturutvecklingen i de enskilda länder där de säljs, men även av 

övergripande politiska beslut som kan påverka den globala konjunkturen.  
Odlingstrender 
Med verksamhet på i dag tre kontinenter och ett antal olika länder kan nya lokala 

och möjligen även globala odlingstrender påverka efterfrågan och utbud på de 

produkter och tjänster som Oboya-koncernen säljer.  
Politiska handelsbeslut 
Oboya Horticulture har verksamhet i tre världsdelar med produkter som 

exempelvis skeppas från Kina till Europa eller Afrika. Politiska beslut om skatter, 

tullar och kvoter skulle kunna påverka både storleken på och möjligheten att 

fortsätta med samt kostnaden för sådana varuflöden framöver.  
Prisförändringar hos underleverantörer 
Bolaget anlitar underleverantörer och är utsatta för prisförändringsrisker vad gäller 

råvaror, frakter och andra tjänster.  
Valutakursförändringar 
Koncernens redovisningsvaluta är svenska kronor, men större intäkter och 

kostnader uppstår i euro, kinesiska yuan, japanska yen, danska och norska kronor 

samt polska zloty. Fluktuationer i någon av dessa valutors värde gentemot den 

svenska kronan påverkar Oboyas redovisade resultat.  Däremot är exponeringen 

mot US-dollar begränsad. 

Finansiella risker 
Oboya har inte särskilt stora lån i förhållande till verksamhetens omsättning. Vi 

bedömer att bolaget med nuvarande skuldsättning bör redovisa ett negativt 

finansnetto på omkring tio miljoner kronor i årstakt. Bolaget är utsatt för risk vad 

gäller ränteförändringar på lånen. Oboya har även motpartsrisker i kund- och 

leverantörsfordringar som skulle kunna medföra förluster och nedskrivningar.  
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Disclaimer 

Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, 

publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 

Securities kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i 

något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser 

som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska 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. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikern Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade 

bolaget. 

 

http://www.jarlsecurities.se/

