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 #1 inom poolvärmepumpar och pooltak 



Gullberg & Jansson AB (publ) i korthet 

 

• Snabbväxande miljöteknikföretag i swimmingpool- och 

spabranschen, specialiserad på energibesparande 

poolvärmepumpar och pooltak  

 

• Marknadsledande leverantör av poolvärmepumpar och 

pooltak i Norden med fokus på svensk design, robust 

kvalitet och högklassig service och support 

 

• Brett produktsortiment med egenutvecklade produkter i 

nära samarbete med utvalda kvalitetstillverkare i Asien 

och Europa 

 

• Team med 10 medarbetare. Huvudkontor i Höganäs 

och säljkontor i Danmark, England och Frankrike 

 

• Gullberg & Jansson grundades 2002 och är listat på 

Aktietorget sedan 2012. De största ägarna är LMK 

Ventures AB, Alex Molvin (VD) och Martin Gren 
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Marknad – Swimmingpool snart var mans egendom? 

 

 

• Växande swimmingpoolmarknad i Sverige. Att äga 

en pool sätter ”guldkant på tillvaron” och ger högre 

livskvalitet för bekväma hushåll, som investerar 

alltmer i hem-  och utemiljö 

 

• I Sverige byggs cirka 3 500 - 4 000 st. 

swimmingpooler varje år. Totalt finns det  

cirka 50 000 pooler i Sverige 

 

• Gullberg & Jansson har cirka 400 återförsäljare i 

Norden och övriga Europa. Exportandel uppgick till 

cirka 28% under 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Laröd, ett av Helsingborgs mest pooltäta områden.  
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V-serien 

 

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

Offentliga  

poolvärmepumpar 

Nova  

Brett produksortiment med robust kvalitet  

• Poolvärmepumpar  

 (Sex serier med 

 effekter från  

 3,5-110 kW) 

  
 

• Pooltak 

 (Två boxtaks- 

 serier och   

 16 specialpooltak) 

 
• Avfuktare till  

inomhuspool 

 

 

• Poolvärmeväxlare 

Stella  Nova Comfort  Stella Comfort  

V-serien, S-serien, Nova/Stella, Nova Comfort/Stella Comfort är egenutvecklade produkter 

 V-serien är Nordens  

mest sålda poolvärmepump 
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V-serien är Nordens mest sålda poolvärmepump 
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• 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 



 

 

V-serien för offentliga pooler 
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Referens: Skara Sommarland 
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Nova och Nova Comfort levereras som box i byggsats 
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Stella och Stella Comfort levereras som box i byggsats 
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Alva är marknadens lägsta pooltak 



 

 

 

 #1 inom poolvärmepumpar och pooltak 

Emporia är ett måttbeställt pooltak  
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Vista är ett måttbeställt pooltak  



 

1. Robust kvalitet  
 

2. Högklassig service och support  
 

3. In-house teknisk kompetens  
 

4. Svensk design med utveckling av nya produkter 
 

5. Specialist med brett sortiment av poolvärmepumpar 

och pooltak  
 

6. Stort lager, reservdelar och korta leveranstider 
 

7. Marknadsledande leverantör med starkt varumärke  
 

8. Gullberg & Jansson Partner Program  
 

9. Svenskt, finansiellt stabilt företag med goda 

kreditmöjligheter 
 

10.Generösa garantier 
 

10 goda skäl att välja Gullberg & Jansson 
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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 
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Gullberg & Jansson år 2014 

 

 

• Nettomsättningen ökade med 44%, vilket gav en 

väsentlig resultatförbättring och ett positivt 

resultat för 2014, jämfört med 2013 

 

• Den positiva försäljningstrenden berodde till 

största del på en ökad försäljning av pooltak till 

befintliga och nya kunder i Norden 

 
• Rörelseresultatet har under 2014 belastats med  

2,1 MSEK i ökade övriga externa kostnader, jämfört 

med 2013. Av dessa kostnader hänför sig cirka 1,0 

MSEK till en offensiv marknadssatsning i Norden som 

bidragit till att vi tagit marknadsandelar under 2014. 

Marknadssatsningen beräknas att få fullt genomslag 

på omsättningen under 2015.  

 

  

Gullberg & Jansson AB (publ): 

Årsredovisning 2014 

 

•   Nettoomsättning 36,9 (25,6) MSEK 

•   Rörelseresultat 0,5 (-1,5) MSEK 

•   Resultat efter skatt 0,4 (-0,9) MSEK 

•   Resultat per aktie 0,10 (-0,18) SEK 

•   Soliditet 76 (90) % 
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Gullberg & Jansson finansiell översikt år 2010-2014 

Ekonomisk översikt      

  2014 2013 2012 2011 2010 

Nettoomsättning, tkr 36 864 25 603 20 588 20 247 15 299 

Rörelseresultat, tkr 548 -1 508 -2 490 2 008 52 

Resultat efter finansiella 

poster, tkr 

570 -1 414 -2 393 2 039 42 

Balansomslutning, tkr 21 440 17 327 18 908 15 820 13 445 

Antal anställda 7 6 7 6 6 

Soliditet, % 76 88 88 85 89 
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Gullberg & Jansson första kvartalet 2015 

 

 

• Första kvartalet hade en omsättningstillväxt på 

48% och ett positivt marknadsmottagande av en 

ny exklusiv standardserie av skjutbara pooltak, 

Nova Comfort och Stella Comfort. Detta har lett 

till att orderstocken är betydligt större just nu än 

föregående år 

 

• För första kvartalet uppgick rörelseresultatet till  

-1,6 (-1,2) MSEK, till följd av naturlig 

säsongsvariation i swimmingpool- och 

spabranschen 

 

• Övriga externa kostnader och 

personalkostnaderna har ökat under första 

kvartalet som ett led i en offensiv satsning i att 

öka försäljningen och stärka organisationen 

 

 

  

Gullberg & Jansson AB (publ): 

Delårsrapport januari - mars 2015 

 

•   Nettoomsättning 5,8 (3,9) MSEK 

•   Rörelseresultat -1,6 (-1,2) MSEK 

•   Resultat efter skatt -1,6 (-1,2) MSEK 

•   Resultat per aktie -0,27 (-0,21) SEK 

•   Soliditet 72 (82) % 
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Ägarförteckning per den 31 mars 2015 

Aktieägare     Andel 

LMK Ventures      25,7 % 

Alex Molvin     12,8 % 

Martin Gren via bolag     12,4 % 

Danica Pension Försäkrings AB    10,3 % 

Nordnet Pensionsförsäkring AB    5,8% 

Övriga aktieägare     33,0 % 

       100,0 % 

Totalt 5 973 670 aktier 

 



Styrelse och ledning  

• Peter Ragnarsson, Ordförande 

Tidigare bl.a. VD på Axis AB (publ)  

 

Styrelse 

• Lars-Erik Andersson, styrelseledamot 

Tidigare bl.a. VD på Nederman AB (publ)  

 

• Alex Molvin, styrelseledamot 

Tidigare bl.a. VD på Capilon AB (publ)  

 

Ledande befattningshavare 

• Alex Molvin, VD och styrelseledamot • Marie Jensen, Vice VD och CFO 
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Framtidsutsikter 

 

• Under 2015 finns det en betydande marknadspotential 

för bolaget att öka sin försäljning av poolvärmepumpar 

och pooltak i Norden, övriga Europa och Mellanöstern 

 

• Bolaget har under 2014 också inlett ett antal 

marknadssatsningar både på den privata och offentliga 

sidan, och sammantaget sett ligger detta till grund för 

styrelsens prognos om att bolagets nettoomsättning för 

2015 förväntas att väsentligt överstiga 

nettoomsättningen för 2014 

 

 

 #1 inom poolvärmepumpar och pooltak 



Kalendarium 
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• 12 maj 2015     Delårsrapport januari - mars 2015 och årsstämma 

 

• 27 augusti 2015   Delårsrapport januari - juni 2015 

 

• 5 november 2015  Delårsrapport januari - september 2015 

 

• 25 februari 2016   Bokslutskommuniké 2015  

 



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 

www.gullbergjansson.se 
 

 

 

 

 

Tack för visat intresse!  
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