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1. Erbjudandet 

Riktad nyemission  Erbjudandet och villkor i sammandrag  

Minsta investering 

 

Teckningstid 

 

Teckningskurs 

 

 

 

Maximalt emissionsbelopp  

 

Courtage 

 

Sista anmälningsdag 

 

Information om tilldelning 

 

Likviddag 

 

 

Emissionshantering 

2 000 st. aktier  

 

28 augusti - 14 september 2014  

 

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. Slutlig 

teckningskurs offentliggörs 12 september kl. 17.00 

 

1,3 – 1,8 MSEK, givet 570 000 aktier till lägsta eller högsta teckningskurs 

 

0 kronor 

 

14 september 2014, klockan 24.00 

 

Omkring den 18 september 2014 

 

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

september 2014 

 

Mangold Fondkommission AB 
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2. Motiv till erbjudandet 

Riktad nyemission till allmänheten, möjlighet för både 

befintliga och nya aktieägare att teckna sig i emissionen. 

 

Syftet är att bredda ägandekretsen genom att öka antalet 

aktieägare i bolaget. 

 

Skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i Gullberg 

& Jansson-aktien. 

 

Öka rörelsekapitalet för att kunna möta den höga 

omsättningstillväxten. 
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3. Gullberg & Jansson i korthet 

Gullberg & Jansson är marknadsledande leverantör 

av pooltak och poolvärmepumpar i Norden.  
 

 

Egen produktutveckling och svensk design i nära 

samarbete med tillverkare från Asien och Europa. 
 

Gullberg & Jansson grundades 2002 och bolaget har 

idag 8 anställda med huvudkontor i Höganäs och 

säljkontor i Falster, Danmark.  

 

Omsättning 2013: 26 MSEK, tillväxt +24%. 

Exportandel uppgick till 27%. 
 

Gullberg & Jansson är listat på Aktietorget sedan 

2012 och har Mangold Fondkomission som 

likviditetsgarant. 
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Vision och affärsidé  

Vår vision är att ”skapa glädje, hälsa och avkoppling för 

så många människor som möjligt och samtidigt bidra till 

en hållbar energianvändning i samhället.” 

 

Gullberg & Janssons affärsidé är att utveckla och 

marknadsföra innovativa produkter för energi- och 

klimatoptimering för både privat och kommersiellt bruk. 
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Finansiella mål och utdelningspolicy 

 

 

 

 
 

 

 
Finansiella mål, sett 

över en konjunkturcykel 

 

 

 
 
 

Utdelningspolicy  

 

•   Organisk omsättningstillväxt på minst 20 procent per år.  

•   Vinstmarginal på minst 10 procent per år. 
 

 

Styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig utdelning som i genomsnitt, 

över en konjunkturcykel, ska uppgå till ca 30 % av resultatet efter skatt. 
 



#1 inom pooltak och poolvärmepumpar 

Delårsrapport första halvåret 2014 

 

GULLBERG & JANSSON AB (PUBL): 

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2014 

 

Nettoomsättning ökade med 48 % vilket gav 
väsentlig resultatförbättring 

 

Nettoomsättning 22,4 (15,1) MSEK 

Rörelseresultat 2,2 (0,9) MSEK 

Resultat efter skatt 1,6 (0,8) MSEK 

Resultat per aktie 0,28 (0,13) SEK 

Soliditet 77 (88) % 
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Finansiell översikt år 2009/10 - 2013 

 
Ekonomisk översikt      

  2013 2012 2011 2010 2009/2010 

Nettoomsättning, tkr 25 603 20 588 20 247 15 299 19 337 

Rörelseresultat, tkr -1 508 -2 490 2 008 52 1 097 

Resultat efter finansiella poster, 

tkr 

-1 414 -2 393 2 039 42 1 135 

Balansomslutning, tkr 17 327 18 908 15 820 13 445 15 782 

Antal anställda 6 7 6 6 5 

Soliditet, % 88 88 85 89 75 
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4. Marknad – Swimmingpool, snart var mans egendom? 

Mycket positiv marknadstrend med hög nybyggnation 

av swimmingpooler i Norden under år 2012-2014. I 

Sverige byggs ca 3 500 – 4 000 st. pooler varje år. 

 

Att äga en poolvilla sätter ”guldkant på tillvaron” och kan 

ge högre livskvalitet för familjen. Investeringar i hem, 

trädgård och utemiljö prioriteras alltmer av hushållen.  

 

Längre och varmare somrar i Norden ökar behovet för 

svalkande dopp. Att ta sig till stranden kan upplevas 

som alltför tidskrävande för alltmer ”bekväma” hushåll. 

 

70-talist generationen är en stor och köpstark målgrupp 

i samhället, som har egna barn som nyligen lärt sig att 

simma. Detta skapar investeringsvåg för pooler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Laröd, ett av Helsingborgs mest pooltäta områden.  
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Poolvärmepumpar 

(effekt 3,5-110 kW) 

 

 

 

Pooltak 

 

 

 

Avfuktare till 

inomhuspool 

 

 

Poolvärmeväxlare 

 

 

5. Verksamhet - Brett produktsortiment med prisvärda och 

väldesignade kvalitetsprodukter  

V-serien H-serien R-serien P-serien S-serien 

Offentliga  

poolvärmepumpar 

Nova Classic 
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V-serien: Nordens mest sålda poolvärmepump 

Gullberg & Janssons egenutvecklade vertikala 

poolvärmepump är Nordens mest sålda. 

Poolvärmepumpen sparar cirka 65-80% i 

uppvärmning jämfört med traditionellt 

uppvärmningssätt via elpatron. 

 

V-serien har en stilren design med erkänt hög 

verkningsgrad och rostfritt stålkabinett. Det 

vertikala luftutblåset medför flexibel installation och 

lägre ljudnivå. 

V20 
 

9.2 kW  

poolvärmepump 



#1 inom pooltak och poolvärmepumpar 

Nova – storsäljande pooltak som kan höja temperaturen i 

poolvattnet med 6-8 grader under soliga dagar 
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Classic - levereras i box som byggsats 



#1 inom pooltak och poolvärmepumpar 

Emporia - måttbeställt pooltak i färdigmonterade moduler 
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Offentliga bad – referensanläggning Skara Sommarland 
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Offentliga poolvärmepumpar  
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6. Styrelse och ledning 

 

Styrelse 

Peter Ragnarsson,  

Ordförande 

 

 

Lars-Erik Andersson 

Styrelseledamot 

 

Alex Molvin 

VD och styrelseledamot 

 

Ledande befattningshavare 

Alex Molvin, VD 

 

 

 

Marie Jensen, Vice VD och CFO 
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6. Styrelse och ledning 
 

 

 

Peter Ragnarsson 

Styrelseordförande sedan 2012, styrelseledamot sedan 2010 (född 1963) 

Peter är ledamot och VD för LMK Ventures AB (dotterbolag till LMK Industri AB) sedan 2009. Han var 

även tidigare VD för Axis AB (publ) i Lund, som är världsledande aktör inom nätverksvideo.  

 

Lars-Erik Andersson 

Styrelseledamot sedan 2013 (född 1945). Lars-Erik har ett gediget kunnande inom systematisk 

produktutveckling och uppbyggnad av internationell kompetens. Lars-Erik Andersson är tidigare VD i  

bland andra Nederman Holding AB (publ), ESAB AB och Arcam AB (publ).   

 

Alex Molvin 

Verkställande direktör sedan 2012, styrelseledamot sedan 2010 (född 1973) 

Alex är grundare och tidigare VD för Capilon AB (publ), ett private equitybolag med inriktning mot 

industriella investeringar. 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.   

 

Marie Jensen 

Vice VD och CFO sedan 2012 (född 1978). Marie har gedigen erfarenhet inom projektledning och 

redovisning från ett flertal företag.  
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7. Ägarförhållanden per den 30 juni, 2014 

Aktieägare      Andel 

LMK Ventures      26,4 % 

Alex Molvin      13,2 % 

Martin Gren via bolag     12,8 % 

Danica Pension Försäkrings AB    8,7 % 

Nordnet Pensionsförsäkring AB    5,9% 

Övriga aktieägare     33,0 % 

       100,0 % 

Totalt 5 807 020 aktier 
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8. Aktiens utveckling  

Aktien handlas på Aktietorget sedan juni 2012, eget kapital/aktie per 30 juni 2014: 3,01 kr  

 

Börsvärde: 17,4 MSEK, per 10 september 2014 vid aktiekurs 3,00 kr  
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9. Framtidsutsikter 

Gullberg & Jansson har som strategi att öka våra marknadsandelar inom swimmingpool- och  

spamarknaden, både på den privata och offentliga sidan, i Norden samt övriga Europa.  

 

Målsättningen är att långsiktigt uppnå lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv.  

 

Det finns en betydande potential för bolaget att öka sin omsättning av poolvärmepunpar och 

pooltak i Norden och övriga Europa framöver. 

 

Under andra halvåret 2014 kommer vi att inleda en marknadssatsning i Norden och övriga Europa 

för att öka försäljningen av poolvärmepumpar och pooltak till offentliga bad, som tex vattenland, 

simhallar och utomhusbad, campingplatser, hotell och spaanläggningar, etc.  

 

Gullberg & Jansson har en säsongsvariation som normalt sett innebär att andra och tredje  

kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet. 

Bolagets försäljning är väderkänslig och påverkas positivt av varmt och soligt väder. 
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Kalendarium 

 

 

6 november 2014   

Delårsrapport januari - september 2014 

 

26 februari 2015   

Bokslutskommuniké 2014 
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10. Kontaktuppgifter 

Gullberg & Jansson AB (publ) 

Adress: Smältaregatan 6, SE-263 39 Höganäs 

Tel: +46 42 311 15 00 

Fax: +46 42 34 02 10 

E-mail: info@gullbergjansson.se 

 

IR-ansvarig: Alex Molvin, VD  

Mobil: +46 708 93 83 10 

E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se 

Hemsida: www.gullbergjansson.se 

 

 

 

 

 

 

Teckna aktier i Gullberg & 

Jansson med 10 % rabatt. 

Teckna senast 14 

september! 

 


