
 

 

 

 

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I GULLBERG & JANSSON 

 

Gullberg & Jansson AB (publ) är ett miljöteknikföretag i swimmingpool- och spabranschen, och är 

marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden.  

 

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i 

värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

 

Om emissionen 

 

I syfte att bredda ägandekretsen genom att öka antalet aktieägare i bolaget, skapa förutsättningar för en 

förbättrad likviditet i Gullberg & Jansson-aktien och öka sitt rörelsekapital för att kunna möta den höga 

omsättningstillväxten kommer Gullberg & Jansson genomföra ett erbjudande riktat till allmänheten i 

Sverige att teckna sammanlagt högst 570 000 nya aktier i Gullberg & Jansson. Anmälningsperioden löper 

28 augusti till och med 14 september 2014. 

 

Erbjudandet är riktat till allmänheten och befintliga aktieägare i Gullberg & Jansson kan också teckna i 

emissionen. Du har möjlighet att teckna aktier i emissionen utan courtage och till ett pris som är 10 % 

lägre än snittkursen under perioden 28 augusti – 12 september, dock lägst 2,20 kronor och högst 3,10 

kronor per aktie. Det totala erbjudandet (emissionen) kommer inte att överstiga 2,5 MEUR. 

 

VD presentation på Aktietorgsträffar 

 

Alex Molvin, VD på Gullberg & Jansson kommer att presentera bolaget på följande platser i samband 

med pågående nyemission som är riktad till allmänheten. 

 Aktietorgsträff den 11 september kl. 18.00. Plats: Salagatan 18 A, Uppsala 

 Aktietorgsträff den 15 september kl. 17.30. Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö 

 

Emissionen i sammandrag 

 

 Minsta investering: 2 000 st. aktier 

 Teckningstid: 28 augusti - 14 september 2014 

 Teckningskurs: 10 % lägre än snittkursen under perioden 28 augusti - 12 september 2014, dock lägst 

2,20 kronor per aktie och högst 3,10 kronor per aktie 

 Courtage: 0 kronor 

 Sista anmälningsdag: 14 september 2014, klockan 15.00 

 Information om tilldelning: Omkring den 18 september 2014 

 Likviddag: 3 bankdagar efter information om tilldelning, dvs omkring den 23 september 2014 

 Tilldelningsprincip: Du har samma chans till tilldelning oavsett när du anmäler dig under 

teckningsperioden. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre 

antal än du önskat teckna eller helt utebli samt att erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter 

inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att det inte ligger i bolagets och aktieägarnas 

intresse att fullfölja erbjudandet. 

  



 

 

 

Om Gullberg & Jansson  

 

Gullberg & Jansson AB (publ) är ett miljöteknikföretag i swimmingpool- och spabranschen, och är 

marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Pooltak och poolvärmepumpar 

är energibesparande produkter som skapar en behaglig badtemperatur och förlänger badsäsongen i både 

privata och offentliga swimmingpooler. Vi har ända sedan starten år 2002 fokuserat på att erbjuda energi- 

och klimatoptimerande produkter som sänker energiförbrukningen och bidrar till en hållbar 

energianvändning i samhället.  

 

Gullberg & Jansson uppvisade en 24 % omsättningstillväxt under 2013 och omsatte 25,6 MSEK med ett 

rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) om -1,5 MSEK. Gullberg & Janssons aktie handlas på 

AktieTorget och börsvärdet var per den 28 augusti 2014 ca 17 MSEK. 

 

Nettoomsättning ökade med 48 %, vilket gav väsentlig resultatförbättring 

under första halvåret 2014 

 

Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 22,4 (15,1) MSEK, vilket var en ökning med 48 %. 

– ”Vi är mycket nöjda med att den positiva omsättnings- och resultattrenden för Gullberg & Jansson har 

befästs under det första halvåret. Nettomsättningen ökade med 48 %, vilket gav en väsentlig 

resultatförbättring. Den positiva resultattrenden i Gullberg & Jansson visar också att den övergripande 

strategin med fokus på lönsam organisk tillväxt har varit framgångsrik. I vår strategi ingår också framtida 

företagsförvärv.” säger Gullberg & Janssons VD Alex Molvin 

  

  

 
 

Gullberg & Jansson utvecklar och marknadsför ett brett sortiment av prisvärda och väldesignade 

kvalitetsprodukter inom swimmingpool & spa. Vi har själva designat och utvecklat Nordens mest sålda 

poolvärmepumpar och pooltak, i nära samarbete med utvalda tillverkare från Asien och Europa som 

producerar stora volymer under noggrann kvalitetskontroll. Samtliga våra produkter är anpassade till 

nordiska klimatförhållanden och levereras med bra garantier. 

 



 

 

Vår organisation erbjuder en hög service- och kunskapsnivå och vi har en särskilt uppskattad 

supportorganisation, samt heltäckande servicepartnernätverk på utvalda marknader.  

 

Gullberg & Jansson AB (publ) är sedan 2012 listat på AktieTorget. Största aktieägare i Gullberg & 

Jansson är LMK Ventures, dotterbolag till LMK Industri AB som är största aktieägare i Axis AB (publ) i 

Lund, Sverige som är världsledande inom nätverksvideo. 

 

Näst största aktieägare i Gullberg & Jansson är Bolagets VD, Alex Molvin, som dessförinnan var VD och 

grundare av industrigruppen Capilon AB (publ). Capilon startade sin verksamhet 2006 och växte sedan 

organiskt och via företagsförvärv till att uppnå en rullande 12 månader årsomsättning 2011 på ca 

571 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITA) på 54 MSEK. Capilon blev utköpt från 

börsen under hösten 2011 av norska private equity-gruppen Verdane Capital för 183 MSEK.  

 

Gullberg & Jansson har huvudkontor i Höganäs och säljkontor i Nykøbing Falster, Danmark. Gullberg & 

Jansson grundades 2002 och vi arbetar med de ledande aktörerna inom swimmingpool- och spabranschen, 

både på den privata och offentliga sidan. 

 

För mer information om Gullberg & Jansson, årsredovisning, delårsrapport, företagspresentation och 

nyemissionsfilm, besök gärna www.gullbergjansson.se 

 

Gullberg & Jansson AB (publ)                 

Adress: Smältaregatan 6 

263 39 Höganäs  

Tel: +46 42 311 15 00   

Fax: +46 42 34 02 10 

E-post: info@gullbergjansson.se 

www.gullbergjansson.se 

 

 

Gullberg & Jansson AB (publ) är ett miljöteknikföretag i swimmingpool- och spabranschen, och är 

marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. 

 

http://www.gullbergjansson.se/

