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Gullberg & Jansson på 3 minuter
Verksamhet

mindre och billigare modeller för mindre pooler och spabad. Gullberg

Gullberg & Jansson i Höganäs är ett lönsamt miljöteknikföretag och

& Jansson har bland annat utvecklat och marknadsför Nordens idag

marknadsledande i Norden inom poolvärmepumpar. Bolaget har också

mest sålda poolvärmepump.

en tillväxtpotential i Norden och övriga Europa, samt en solid finansiell
ställning. Huvudägare i Gullberg & Jansson är LMK Ventures, dotter-

Affärsmodell

bolag till LMK Industri AB som är största aktieägare i Axis AB (publ)

Bolaget fokuserar på luft/vattenvärmepumpar med kompletterande pro-

i Lund.

dukter. Bolagets kunder är återförsäljare, distributörer, fastighetsägare
och OEM-kunder med inriktning främst mot pool, men även kyla/vär-

Gullberg & Janssons omsättning under 2011 uppgick till 20 247 TSEK

me och VVS. 2011 utgjorde affärsområdet Pool 73% av den totala om-

med ett resultat före skatt på 2 039 TSEK (10% vinstmarginal). Bola-

sättningen, Fastighet 12%, Villa 10% och övrigt produktsortiment 5%.

get hade ett positivt kassaflöde på 2 534 TSEK under 2011. Soliditeten
uppgick till 85% och Bolaget hade en kassa på 2 669 TSEK och inga

Under 2010 - 2011 utvecklade Gullberg & Jansson en ny svensktillver-

räntebärande, kort- eller långfristiga skulder per 2011-12-31.

kad produkt, en miljövänlig poolvattenrenare. Poolvattenrenare bidrar
till att minska kloranvändning och vattenförbrukning i pooler, samt gör
att algtillväxten minskar. Produkten lanseras inför poolsäsongen 2012.

G&J:s affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa produkter
för energi- och klimatoptimering för både privat och kommersiellt bruk.
Bolaget har sedan 2002 utvecklat och marknadsfört värmepumpar för

Marknad

pooluppvärmning samt för villa- och fastighetsuppvärmning. Idag läg-

Privata pooler har under de senaste åren blivit allt vanligare då priserna

ger Bolaget störst fokus på swimmingpoolmarknaden där man, enligt

har sänkts genom import av utrustning från Kina. Detta har lett till att

Bolagets egen uppfattning, har ungefär halva marknaden i Sverige. G&J

en hel industri har byggts upp kring uppvärmning och rening av pool-

levererar till majoriteten av Sveriges poolfirmor och ett 30-tal europeiska

vattnet. Eftersom trenden är att pooler går från att vara en lyxprodukt till

firmor, med en exportandel på cirka 30% av omsättningen.

att mer och mer bli en produkt för allmänheten anses poolmarknaden
utgöra en relativt stabil marknad. De höga vattenpriserna i kombina-

Bolagets ingenjörer designar och utvecklar luft-/vattenvärmepumparna

tion med vattenbristen, framförallt i södra Europa, gör det ekonomiskt

som tillverkas i Kina. G&J har satsat på att framförallt marknadsföra

intressant att minska vattenförbrukningen. Bolaget uppskattar den eu-

kvalitetspoolvärmepumpar i rostfritt stål och titan, men erbjuder även

ropeiska marknaden för poolvattenrening till cirka 4 400 MSEK.
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När det gäller uppvärmningen av poolvattnet medföljer elpatroner i

Utdelningspolicy

många poolpaket. Poolvärmepumpar erbjuder dock en mer ekonomisk

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

och miljövänligare lösning för uppvärmning. Den europeiska markna-

över en konjunkturcykel, ska uppgå till cirka 30% av resultatet efter

den uppskattas till en storlek på cirka 250 MSEK.

skatt. Detta under förutsättning att en bedömning av koncernens konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning i övrigt är förenlig

Gullberg & Jansson har byggt upp ett starkt varumärke inom pool-

med utdelningens storlek.

branschen och är idag marknadsledande i Norden. Cirka 70% av intäkterna kommer från den svenska marknaden, resterande från export till

Styrelsen

bland annat Danmark, Norge, Tyskland, Turkiet, Frankrike och Polen.

Ordförande för Gullberg & Janssons styrelse är Alex Molvin, grundare

Gullberg & Jansson arbetar via distributörer och återförsäljare i de olika

och tidigare VD för Capilon AB (publ). Peter Ragnarsson är styrelsele-

länderna.

damot i Gullberg & Jansson och även VD och styrelseledamot för LMK
Ventures AB och tidigare VD för Axis AB (publ). Marcus Gullberg är

finansiella Mål

styrelseledamot, VD och ekonomichef, samt grundare av Gullberg &

De finansiella målen är en årlig omsättningstillväxt på minst 20% per år,

Jansson.

sett över en konjunkturcykel, och en vinstmarginal på minst 10% per år.
För att nå dessa mål krävs det att Bolaget utvecklar sin ställning på den

likviditetsGARANTI

nordiska marknaden och samtidigt ökar sin marknadsnärvaro på den

Mangold Fondkommission AB kommer att, från och med första han-

europeiska marknaden.

delsdag på Aktietorget, vara likviditetsgarant för Gullberg & Janssons
aktie i syfte att förbättra likviditeten och minska skillnaden mellan köp-

Framtidsutsikter

och säljkurs för aktien. Enligt villkoren i avtalet åtar sig Mangold Fond-

Styrelsen bedömer att omsättning och rörelseresultat för 2012 kommer

kommission att ställa köp- och säljkurser för ett belopp motsvarande

att överstiga 2011. G&J har en säsongsmässig omsättnings- och resul-

minst 6 000 SEK för Gullberg & Jansson-aktien. Likviditetsgarantin

tatvariation till följd av inriktningen på poolmarknaden. Säsongsvaria-

säkerställer att skillnad mellan köp- och säljkurs inte överstiger sex pro-

tionen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt

cent.

bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet.
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Finansiell information i sammandrag
Resultaträkning i sammandrag
Belopp i TSEK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelseintäkter

2011

* 2010

2009/10

2008/09

2007/08

20 247

15 299

19 337

19 297

17 363

260

129

73

138

32

20 507

15 429

19 410

19 434

17 394

Rörelseresultat

2 008

52

1 097

1 116

2 432

Resultat efter finansiella poster

2 039

41

1 135

1 283

2 399

Periodens resultat efter skatt

1 146

272

536

646

1 276

2011-12-31

2010-12-31

2010-04-30

2009-04-30

2008-04-30

Materiella anläggningstillgångar

139

109

70

101

107

Finansiella anläggningstillgångar

915

915

915

915

125

Balansräkning i sammandrag
Belopp i TSEK

Tillgångar

Varulager

9 773

6 879

9 234

6 337

4 691

Kortfristiga fordringar

2 324

2 633

5 123

5 553

3 798

Kassa och bank

2 669

135

439

695

4 404

15 820

13 445

15 782

13 601

13 125

**507

203

203

203

203

12 567

11 725

11 453

10 916

10 474

500

14

347

805

798

0

0

2 078

0

27

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Korfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter

2 246

1 504

1 702

1 676

1 624

15 820

13 445

15 782

13 601

13 125

3 000

3 000

3 000

inga

inga

Ansvarsförbindelser

inga

inga

inga

inga

inga

Vinstmarginal (%)

10,1

0,3

5,9

6,6

13,8

85

89

75

86

86

Soliditet (%)

*) Räkenskapsåret innefattar perioden maj-dec, då man ändrat räken-

Under 2011 uppvisade Bolaget en väsentligt förbättrad resultatutveck-

skapsår under perioden.

ling tack vare en ökad rörelsemarginal.

**) Under 2011 genomförde Bolaget en fondemission vilket gör att bun-

Under 2010 gjorde G&J en stor marknadssatsning på villavärmepro-

det eget kapital uppgår till 507 TSEK.

dukter. Denna satsning gav dock inte det förväntade resultatet varför
Bolaget nu har valt att satsa på framförallt poolprodukter.
Gullberg & Jansson ändrade räkenskapsår från att omfatta perioden
maj-april till att omfatta perioden januari-december under 2010.
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”Vi på Gullberg & Jansson har sedan starten 2002 fokuserat på
att erbjuda produkter för att sänka energiförbrukning och därmed
också skapa en minskad miljöpåverkan.”
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VD har ordet
Vår miljö och hur vi använder jordens naturresurser på bästa möjliga vis hamnar allt mer i fokus världen över. Grönare
energianvändning genom att ta till vara på vind- och vattenkraft ger oss i grunden förnybar energi, och genom återanvändning av redan förbrukad energi når vi en allt lägre förbrukning vilket i sin tur minskar behovet.
Vi på Gullberg & Jansson har sedan vi startade bolaget 2002 fokuserat på att erbjuda produkter för att sänka energiförbrukning och därmed också skapa en minskad miljöpåverkan. Vid starten erbjöd vi framförallt luftvärmepumpar till
villahushåll. Idag arbetar vi huvudsakligen med energioptimering av villapooler och badanläggningar, samt optimering
av energiförbrukning för fastigheter.
Gullberg & Jansson har en stark position inom poolbranschen i Norden och vi har arbetat hårt sedan starten med att
kontinuerligt bygga upp ett lönsamt företag med en positiv utveckling. Vi har haft en mycket positiv inleding av året och
styrelsen bedömer att omsättning och rörelseresultat för 2012 kommer att överträffa föregående år. Vi ser nu en möjlighet att successivt öka vår marknadsnärvaro i Europa.
Poolbranschen arbetar internationellt för att minska förbrukningen av klor och andra kemikalier samt vatten vid drift
av pooler och badanläggningar. I södra Europa är kostnaderna för vatten stora, vilket leder till att det tillsätts mängder
av kemikalier för att behålla vattnet i poolen rent och fräscht. Vår nyutvecklade poolvattenrenare kombinerar tre olika
etablerade tekniker för att rena vattnet och samtidigt uppnå målet att både minska kemikalieförbrukningen samtidigt
med minskad vattenförbrukning.
I Sverige och norra Europa är det framförallt badtemperaturen som står i fokus. För att nå en angenäm badtemperatur
används fortfarande ofta elpatroner för uppvärmningen. Vi har utvecklat luft/vattenvärmepumpar som effektivt värmer poolvattnet och sparar cirka 60-80% av energiförbrukningen jämfört med traditionell uppvärmning. Vår vertikala
poolvärmepump skapar en bättre poolmiljö genom sin tysta drift och smidiga installation. I kombination med poolvattenrenaren blir framtidens badanläggningar (både privata och offentliga) miljöoptimerade och njutbara. Under 2012
ser vi en stark utveckling inom poolmarknaden med en ökad export, samt ett antal referensinstallationer av vår nya
poolvattenrenare hos våra nyckelkunder.
Vi ser nu en möjlighet, genom ökad aktivitet på utvalda marknader, att expandera i Europa med våra produkter. För att
nå önskat resultat har vi knutit till oss ett antal starka och duktiga entreprenörer bland våra huvudägare och i vår styrelse.
Bland annat huvudägarna av det framgångsrika Axis AB (publ) i form av LMK Ventures och Martin Gren, samt vår
styrelseordförande Alex Molvin, grundare och tidigare VD för private equitybolaget Capilon AB (publ). Tillsammans
med vår grundfilosofi att skapa förutsättningar för optimering av energiutvinning har vi som målsättning att bli ledande
inom energieffektivisering av pool- och badanläggningar för en minskad miljöpåverkan. Med detta som grund och vår
genomförda nyemission under våren ser vi fram emot att skapa en fortsatt lönsam tillväxt i Bolaget.
Marcus Gullberg
VD och grundare
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Marknad och potential
Marknadsöversikt

länder (bl.a. Spanien, Frankrike och Tyskland) fanns totalt 4,4 miljoner

Privata pooler och utomhusspaanläggningar blir allt vanligare allt efter-

pooler 2009*, vilket motsvarar 29% av världens pooler. Varje poolägare

som priserna har sänkts genom import av utrustning från Kina. Detta

lägger uppskattningsvis i genomsnitt ca 1 000 SEK per år på kemikalier

har gjort att en hel industri byggts upp kring uppvärmning och rening

för att rena poolen. Alltså skulle poolvattenreningsmarknaden motsvara

av poolvatten. Samtidigt gör stigande elpriser att konsumenterna letar

minst 4 400 MSEK per år.

efter billigare alternativ till de elpatroner som ofta ingår som standard
i poolpaket. Luft/vattenvärmepumpar är ett alternativ som ger både

Vad gäller den europeiska marknaden, är inträdesbarriärerna relativt låga

lägre driftkostnad och är miljövänligare. Solfångare eller värmeväxlare,

då regelverk och certifiering ännu inte är särskilt utvecklade. Detta ger

som kopplas till befintliga värmekällor, är andra alternativ som finns på

G&J stora möjligheter till export av nya produkter då Bolaget har ett

marknaden, och som Gullberg & Jansson också erbjuder sina kunder.

upparbetat varumärke inom poolområdet. G&J levererar idag till majoriteten av Sveriges poolfirmor och ett 30-tal europeiska firmor.

Höga vattenpriser, i framförallt södra Europa, bidrar till att rening och
återanvändning av vattnet är ekonomiskt intressant. Användning av klor

Poolmarknaden kan delas upp i tre områden: privatpooler som inbe-

är ett av de vanligaste sätten att kontrollera bakteriehalten i vattnet. För

griper nedgrävda-, ovanmark- och inomhuspooler; offentliga inomhus-

större partiklar och smuts används ofta sandfilter för rengöring.

och utomhusbad, samt utomhusspabad. Den nordiska och europeiska
poolvärmemarknaden uppskattas till ca 250 MSEK.

Villa- och fastighetsägare är också intresserade av att sänka sina uppvärmningskostnader och att använda miljövänliga lösningar. Solfångare,

Fastigheter

luft/luft- och luft/vattenvärmepumpar är alternativa system till de el-

Marknaden för luft/vatten-värmepumpar växer även när det gäller kom-

och oljeuppvärmningssystem som finns på den europeiska marknaden.

mersiella fastigheter. Fastighetsmarknaden är en mycket bred marknad
och Gullberg & Jansson har valt att satsa på att marknadsföra sina varor

Pool-, villa- och fastighetsuppvärmningsmarknaden är alla mycket stora

och tjänster till ett mindre antal sektorer där man kan se ett stort be-

marknader och därför har bolaget valt att nischa sig mot de marknader

hov och därmed en god möjlighet till tillväxt. G&J har beräknat och

där det finns goda möjligheter till tillväxt. Bolaget bedömer marknads-

designat värmesystem för bland annat campingplatser och mataffärer.

möjligheterna för främst poolprodukter som mycket goda. Luft/vatten-

Försäljningen kräver hög teknisk och affärsmässig kompetens och många

värmepumpar är Bolagets huvudsakliga inriktning och G&J anser att

lösningar blir branschspecifika. Till exempel behöver ofta ventilation,

det finns en fortsatt god marknad för dessa produkter. Bolaget är även

kylmaskineri och värmepumpar integreras för att uppnå en optimal

på väg in på poolvattenreningsmarknaden genom sin nyutvecklade pool-

driftsekonomi.

vattenrenare.
Flera av exportmarknaderna har en mindre utvecklad konkurrens och

Marknadstrender och Storlek
Pool

värmepumpsmarknaden växer i princip i hela Europa. Dock har flera

Poolmarknaden utgör i sig en relativt stabil marknad. Trenden är att

fieringskrav, vilket gör det till en svårare marknad att bryta sig in på än

pooler går från att vara en lyxprodukt till att mer och mer bli en produkt

poolmarknaden.

av dessa marknader höga inträdesbarriärer i form av lagkrav och certi-

för allmänheten. Priserna på pooler och pumpar har pressats genom en

Villa

ökad import från Kina.

Villavärme utgör en mycket stor marknad. Den svenska marknaden har
Enligt European Union of Swimmingpool and Spa Association (EUSA)

flera stora etablerade aktörer och flera av exportmarknaderna har höga

fanns det i Sverige 2009 ca 200 000 pooler. Ungefär 70% av dessa pooler

inträdesbarriärer. Gullberg & Jansson fokuserar på grund av ovannämn-

var nedgrävda i marken, övriga var ovanmarkpooler. I EUSA:s medlems-

da anledningar inte på villavärmemarknaden framöver.
*EUSA - European Union of Swimmingpool and spa Associations,
Study: EUSA market data 2009
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Gullberg & Janssons egenutvecklade vertikala poolvärmepump
är Nordens mest sålda. Poolvärmepumpen sparar cirka 60-80% i
energiförbrukning jämfört med traditionellt uppvärmningssätt.

G&J:s vertikala värmepump (GJPACW1V)
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Verksamhet
Gullberg & Jansson marknadsför energi- och klimatoptimerande produkter för professionella installationer. Framförallt fokuserar Bolaget på luft/
vattenvärmepumpar, men utvecklade under 2010-2011 en ny och unik svensktillverkad poolvattenrenare. Kvalitet och god verkningsgrad är
ledord för produkterna och för kunden handlar det om en snabb återbetalningstid på sin investering. Kunderna finns inom tre segment: främst
inom pool, men även fastighet och villa. Poolprodukter är det segment G&J fokuserar på och Bolaget är marknadsledande inom poolvärmepumpar i Norden. Produkterna säljs genom återförsäljare, installatörer, distributörer, grossister och systempartners. Bolaget har huvudkontor
och lager i Höganäs kommun i nordvästra Skåne och agerar främst på den nordiska marknaden men har även återförsäljare och distributörer
i bland annat Tyskland, Turkiet, Frankrike och Polen.
Gullberg & Jansson erbjuder teknisk rådgivning, projektering och dimensionering av kyl- och värmesystem. Ritningar och specifikationer ges
både till slutkund och till återförsäljare vid offert eller installation.
Övrigt
5%
Fastighet
12%

Affärsidé
G&J:s affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa produkter
för energi- och klimatoptimering för både privat och kommersiellt bruk.

Villavärme
10%

Vision

Pool 73%

Gullberg & Janssons vision är att bli en ledande europeisk aktör inom
pooluppvärmning samt kemfri poolvattenrening.

Affärsmodell
Bolaget fokuserar på luft/vattenvärmepumpar mot poolmarknaden.
sättningen, Fastighet 12%, Villa 10% och övrigt produktsortiment 5%.

Inom detta område erbjuder G&J produkter av bra kvalité och design
och med bra garantier. Bolaget har redan många nöjda kunder inom
poolområdet. G&J har utvecklat en ny svensktillverkad produkt för

Marknadsstrategi

poolvattenrening som kommer att lanseras på poolmarknaden 2012.

Gullberg & Jansson kommer fortsätta att främst arbeta inom pool-

Produkter erbjuds för både privat och kommersiellt bruk, med låga

området, då detta område bedöms ha goda förutsättningar för tillväxt

investeringskostnader och låg miljöbelastning. G&J producerar majo-

framöver. Bolaget kommer även att arbeta med nischade projekt inom

riteten av produkterna hos legotillverkare i Kina och marknadsför dem

fastighetsmarknaden. G&J ska även dra nytta av sin breda marknads-

sedan till återförsäljare i Sverige och Europa.

andel inom poolområdet vid en fortsatt sortimentsutveckling. Bolaget
kommer att fortsätta att stärka sin position på den nordiska marknaden

Mål

och samtidigt utveckla sin export till utvalda marknader i Europa.

De finansiella målen innebär en omsättningstillväxt på minst 20 % per
år, sett över en konjunkturcykel, och en vinstmarginal på minst 10 %.

Export

För att G&J ska nå målet för omsättningstillväxt krävs att Bolaget ut-

Gullberg & Jansson är redan marknadsledande inom poolvärmepumpar

vecklar sin ställning på den nordiska marknaden och samtidigt ökar sin

i Norden och arbetar nu för att öka sin export till Europa. För att mark-

närvaro på den europeiska marknaden.

nadsföra den nyutvecklade poolvattenrenaren i Europa kommer Bolaget
att använda det befintliga återförsäljarnätverket som bas.

affärsområden
G&J arbetar inom tre affärsområden med fokus framför allt mot pool-

Under 2012 förväntas exportförsäljningen öka. Danmark förväntas ut-

marknaden. 2011 utgjorde affärsområdet Pool 73% av den totala om-

vecklas positivt, och även Turkiet som är en intressant marknad för Bola-
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Fördelning av 2011 års omsättning (20,2 MSEK)

4,1%

65,5%

3,3%

13,7%
0,5%

0,1%
1,1%

0,5%

2,8%

Kunder

1,4%

Bolagets kunder är återförsäljare, grossister, distributörer, fastighetsägare

1,1%

och OEM-kunder med inriktning mot pool, kyla/värme och VVS.

1,7%

Branschorganisationer
0,6% 0,9%

Gullberg & Jansson är medlem i branschorganisationen KTF, Svenska

2,6%

Kyltekniska Föreningen sedan 2010 och invald medlem i SvPP, Sveriges
Pool Producenter, sedan 2008.

get för både pool- och fastighetsprodukter. Samarbete med distributörer

Historik

påbörjades redan under 2010. Nya länder som har tillkommit under

2002

Bolaget grundas av Marcus Gullberg och Christian Jansson
som startar direktimport av luft/luftvärmepumpar och av-

2011 är Frankrike, Tjeckien och Holland.

fuktare.
Under 2011 uppgick exportförsäljningen till cirka 34 % av den totala

2003

Bolaget bedriver försäljning till detaljister.

försäljningen. Framöver kommer arbetet att bestå utav att fortsätta ut-

2004

Verksamheten når en omsättning om 5 MSEK.

veckla och skapa strategiska samarbeten för att möjliggöra fortsatt inter-

2005

Bolaget Fenab AB, som ägs till 75% av Marcus Gullberg

nationell tillväxt.

och 25% av Alex Molvin, registreras. Fenab köper därefter
ut G&J från Marcus Gullberg och Christian Jansson och

Utvecklingsstrategi

blir moderbolag till G&J. Bolaget ändrar inriktning till att

Gullberg & Jansson utvecklar och designar själv majoriteten av de pro-

marknadsföra produkter via återförsäljare.

dukter som Bolaget marknadsför. Under 2010-2011 utvecklade G&J

2006

Bolaget tar fram både ett nytt produktprogram och en ny

poolvattenrenaren som kommer att lanseras under 2012. Gullberg &

strategi. Poolvärmepumpar blir en viktig produkt för Bola-

Jansson kommer att fortsätta att använda externa konsulter för punktin-

get.

satser inom områdena för mekanik, elektronik och design.

2007

Produktionsstrategi

2008

Gullberg & Jansson och Fenab fusioneras. G&J får en ny
organisation och tar in nya poolprodukter.
Poolsortimentet utvecklas ytterligare och även sortimentet

Poolvattenrenaren tillverkas i Sverige och huvuddelen av dess kompo-

för villa- och fastighetsvärmepumpar utvecklas. År 2008 har

nenter är svensktillverkade. Inom poolbranschen är det affärskritiskt att

Bolaget en omsättning om 20 MSEK.

ha snabba leveranser under den korta poolsäsongen för att kunna an-

2010

Under 2009/10 satsar G&J väsentligt på villavärme utan att

passa sig efter marknadsbehovet, något som G&J i och med produktion

uppnå förväntat resultat, varför Bolaget bestämmer sig för

av poolvattenrenaren i Sverige kan tillgodose.

att fokusera på poolvärme- och poolreningsprodukter. Under året påbörjar G&J utvecklingen av poolvattenrenaren.

Flera av G&J:s andra produkter är tillverkade hos en leverantör i Kina

2011

som är världsledande inom poolvärmepumpar. Bolaget kommer att

Utvecklingen av poolvattenrenaren slutförs, och en exportsäljare rekryteras.

fortsätta utveckla detta samarbete som pågått sedan 2005. Det finns ett
flertal producenter av poolvärmepumpar i Kina, och nyckeln för G&J
är att fortsätta hålla service och kvalitet på en hög och tillfredsställande
nivå för sina kunder.
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Produkter och tjänster
Tekniken bakom värmepumpar

förångas då uteluften avger värme. I kompressorn höjs sen trycket på

De vanligaste värmekällorna som används för värmepumpar är luft,

köldmediet och därmed även temperaturen. Den nu varma gasen når

berggrund, sjövatten och även avloppsvatten. Luftvärmepumpar finns i

därefter kondensorn där värmen avges till det vatten- eller luftburna vär-

två variationer: luft/luftvärmepump och luft/vattenvärmepump. Genom

mesystemet. Genom värmeutväxlingen återgår gasen till flytande form

att koncentrera värmen i uteluften kan en värmepump ta värme från

och är redo att värmas upp på nytt. Tryckdifferensen i systemet upphålls

uteluften och använda den för uppvärmning. Luft/vattenvärmepumpen

av en strypanordning.

koncentrerar värme från uteluften och överför den till ett vattenburet
värmesystem, till exempel fastighetens värmeelement, och kan även an-

En värmepumps verkningsgrad mäts i COP (Coefficient Of Performan-

vändas för att värma tappvatten eller poolvatten. Luft/luftvärmepumpen

ce, även kallad värmefaktor). Det som då mäts är hur mycket värmeen-

tar också värme från uteluften och överför den genom ett fläktsystem

ergi som genereras per tillförd elenergi. En värmefaktor på 4 eller COP

till inomhusluften. En värmepump fungerar enligt samma princip som

4 innebär att värmepumpen genererar en värmeeffekt på 4 kWh för varje

ett kylskåp men används tvärtom, för uppvärmning istället för kylning.

1 kWh tillförd elenergi. Detta kan jämföras med ett elelement som ger
1 kWh värme och förbrukar 1 kWh el. Värmefaktorn styrs av tempe-

Den teknik som oftast används för värmepumpar är ”kompressorproces-

raturskillnaden mellan det medium man utgår från, och det medium

sen”, som i allmänhet ger högre verkningsgrad men också något högre

man avger värmen till. Verkningsgraden för till exempel en luft/luftvär-

ljudnivå än absorptionsprocessen. Kompressorprocessen består av fyra

mepump, som tar värme från utomhusluften och avger den inomhus,

huvudkomponenter: förångare, kompressor, kondensor och strypanord-

sjunker därmed med utomhustemperaturen.

ning. Genom fläkten sugs uteluften in i värmepumpen. Luften passerar förångaren där värmen tas tillvara genom att luften kommer i kontakt med ett mycket kallt köldmedium i ett slutet system. Köldmediet
har förmågan att omvandlas till gas vid väldigt låga temperaturer och

Röd: Gas vid hög temperatur och högt tryck
Rosa: Gas vid lägre temperatur och högt tryck
Blå: Vätska vid låg mycket låg temperatur och lågt tryck
Ljusblå: Gas vid något varmare temperatur och lågt tryck
1: Kondensor
2: Strypanordning
3: Förångare
4: Kompressor
De små pilarna visar den riktning som köldmediet rör sig i, de
stora pilarna visar hur luft eller vatten passerar förångaren respektive kondensorn.

Funktionsskiss av värmepump
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6000

Diagrammet till höger visar skillnaden i månadskostnad mellan att värma en 45m3 pool med en värmepump jämfört med el mellan maj och
september. Poolen har övertäckning och håller 27°C.

Månadskostnad (SEK)
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Värmepump

Poolvattenreningstekniker
Cyklonrening

aug

sep

Elvärme

Rent vatten

Cyklonrening är en teknik som används för att skilja ut smuts från luft

Inlopp

Utlopp

eller vatten. Vattnet leds vinkelrät in i den bredare änden av konen och
cirklar nedåt. Centrifugalkraften gör att smutsen slungas mot ytterkan-

Smutsigt
vatten

ten. När vattnet når den smalare delen av konen samlas smutsen samman och lämnar vattnet. Vattnet byter samtidigt riktning och förs uppåt

Cyklonrening

och ut genom det övre utloppet. Tekniken används bland annat i centraldammsugare och vissa hushållsdammsugare.
Cylinder

UV-rening
När bakterier träffas av UV-strålar attackeras deras DNA, detta startar
en fotokemisk reaktion vilket slutligen resulterar i att bakterien förstörs.
UV-desinfektion används för rening av både dricksvatten och avlopps-

Kon

vatten. UV-strålarna lämnar varken färg, kemikalier eller partiklar i vatt-

Smuts

net och ingen bakterie, virus eller mögel är immuna mot UV. För att
tekniken ska fungera krävs det att vattnet inte innehåller stora smutspartiklar som bakterierna kan använda som skydd mot UV-strålarna.
Munstycke

Venturi-injektor
En venturi-injektor består med in-och utlopp för vatten samt ett inlopp
för luft. Röret skiftar i diameter och är som smalast där luftinloppet är

Inlopp vatten

lokaliserat. Där röret smalnar av skapas ett undertryck i vattnet som gör

Utlopp

att luft strömmar in och tillsätts till vattnet. Att tillsätta syre till vattnet

Spridare

minskar eventuell lukt från sulfider samt minskar algtillväxten i poolen.
Inlopp - luft

Venturi-injektor
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Affärsområde: Pool

Poolvärme

Poolrening och desinfektion

Gullberg & Jansson är marknadsledande inom poolvärmepumpar på

Bolaget har utvecklat en ny, innovativ produkt för rening av pooler. Pro-

den nordiska marknaden. Värmeeffekten på pumparna sträcker sig från

dukten ger konsumenterna en möjlighet att minska poolvattenförbruk-

3,5 kW, för de mindre spabaden och ovanmarkspoolerna, till 110 kW,

ningen och samtidigt minska mängden kemikalier som behöver tillsättas.

för offentliga anläggningar. Kunder som byter från pooluppvärmning

En viktig effekt av produkten är att algtillväxten minskas kraftigt eller

med elpatron till luft/vattenvärmepump reducerar sin uppvärmnings-

försvinner helt. Vattenpriset är relativt högt i framförallt södra Europa

kostnad med mellan 60 % och 80 % beroende på utomhustemperatur.

vilket också bidrar till produktens marknadspotential. Poolvattenrenaren utvecklades under 2010-2011 och lanseras inför poolsäsongen 2012.

Bolaget marknadsför poolvärmepumpar för privatpooler, spabad, och
offentliga bad. G&J har levererat en stor mängd poolvärmepumpar

G&J:s poolvattenrenare är svensktillverkad och utgör ett miljövänligt

och har därmed ett stort antal referensprojekt, bland annat på Tosselilla

alternativ till rening och desinfektion av pooler. Såvitt Bolaget vet är

Sommarland, Skara Sommarland och Dyreparken i Kristiansand. Nästa

detta den enda produkten på marknaden som erbjuder en kombination

steg i satsningen är Gullberg & Janssons egenutvecklade och unika pool-

av cyklonrening, UV-rening och venturi-injektor. Poolvattenrenaren är

vattenrenare som kan minska förbrukningen av kemikalier väsentligt i

prisvärd, enkel och användarvänlig.

en pool och även minska vattenförbrukningen för poolägaren.
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Poolvattenrenare

Poolvattenrenare
G&J:s poolvattenrenare kombinerar olika tekniker. Först syresätts vattnet genom venturi-injektorn, vilket hämmar algtillväxten i poolen och
tar bort dålig lukt. Därefter går vattnet igenom cyklonrening som avlägsnar större smutspartiklar. Smutsen samlas i en behållare som är enkel och
smidig att rengöra. Bakterier och virus dödas genom att vattnet utsätts
för UV-ljus.
G&J:s poolvattenrenare minskar tillsättningen av klor och sänker vattenförbrukningen samtidigt som den ersätter eller kompletterar sandfilter eller annan filterutrustning. Produkten är designad med tanke
på användarvänlighet och smutsen dräneras enkelt utan backspolning.

G&J:s nyutvecklade poolvattenrenare (GJWDU)

Poolvattenrenaren är endast 120 cm hög och har ett kabinett i rostfritt
stål. Reningskapaciteten är upp till 100 m3 poolvolym för den första
produkten.

Poolvärmepumpar

Utomhuspooler och utomhusspabad
Gullberg & Jansson marknadsför Nordens mest sålda poolvärmepump.
En egendesignad vertikal poolvärmepump med hög verkningsgrad och
god kvalité. Den vertikala pumpen levereras i ett rostfritt skal, samt med
display med diverse inställningsfunktioner. Det vertikala luftutblåset gör
pumpen lättare att placera då den inte kräver samma utrymme som en
horisontell pump. G&J:s vertikala pump ger en lägre upplevd ljudnivå
då fläkten riktar ljudet mot himmeln istället för in i trädgården. Övriga
modeller är traditionella horisontella poolvärmepumpar i olika prisklasser, från rostfritt stål för kvalitetsmedvetna kunder till plast för spa och

G&J:s vertikala

Traditionell horisontell vär-

En mindre värme-

värmepump

mepump (GJPACW1)

pump i plast (GJ-

(GJPACW1V)

de minsta ovanmarkpoolerna. Alla modellerna har värmeväxlare av titan

PASRW)

som står emot både klor- och saltvatten.

Inomhuspool
För inomhuspooler marknadsför G&J ett splitsystem som består av en
värmeväxlare och en styrenhet inomhus samt en gaskopplad utomhusdel
för att hämta energi från utomhusluften. Värmeväxlardelen placeras inomhus vilket innebär att inget vatten är utomhus och därmed elimineras

En splitmodell, till vänster visas utom-

frysrisken.

husdelen och till höger inomhusdelen
(GJPACW1SO/GJPAW1SI)
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Offentliga pooler och anläggningar
G&J erbjuder poolvärmepumpar för stora offentliga anläggningar så
som sommarland, campingplatser och simhallar. Enheterna kan enkelt
kopplas samman för att tillgodose ett större effektbehov. För kunderna
innebär luft/vattenvärmepumpar ett ekonomiskt alternativ både som
totallösning och som komplement till en annan värmekälla. G&J ritar

Poolvärmepump för större anläggningar

upp och kalkylerar systemet och kan erbjuda hjälp vid igångkörning,

(GJPACW1V)

något som är extra viktigt vid stora projekt.

Värmeväxlare
Kunder som redan har ett befintligt värmesystem erbjuds en lättinstallerad värmeväxlare. Allt är sammansatt i ett färdigt paket och inkluderar
cirkulationspump, flödesvakt, styrning och unionsanslutning. Värmeväxlarna passar spabad, utomhus- och inomhuspooler.

Värmeväxlare (GJHE)

Solfångare
Gullberg & Jansson marknadsför även solpaneler, både vakuum- och
plansolfångare, soltankar och drivpaket. G&J:s plansolfångare representerar den mest kostnadseffektiva och robusta lösningen på marknaden,
med högt värmeutbyte och lång livslängd. Kunder kan välja att koppla
till solpaneler till G&J:s luft/vattenvärmepumpsystem eller ackumulatortankar som är förberedda för solstyrning. Det finns också möjlighet
att investera i ett komplett solsystem som kompletterar ett existerande
system. Solfångaren är mest effektiv för använda till att värma tappvarmvatten till kranarna eller till att värma upp en swimmingpool.

Plansolfångare (GJSC)

Konkurrens
Gullberg & Janssons styrka inom poolsegmentet ligger i den design och

Inom poolområdet har Bolaget prismässigt positionerat sig i det övre

kvalité som Bolaget erbjuder sina kunder. Vid eventuella problem er-

mellansegmentet. G&J har framförallt satsat på produkter i rostfritt stål

bjuder G&J en verkstad med snabb service även under högsäsong, vad

och titan som motstår klor- och saltvatten, men erbjuder även billigare

Bolaget vet erbjuder inte deras konkurrenter en sådan service. De garan-

produkter för mindre pooler. De främsta konkurrenterna inom poolvär-

tier som Bolaget erbjuder är mycket bra, ofta 5 år jämfört med de flesta

meområdet är: Pahléns (Sverige), PSA (Frankrike) och direktimportörer.

konkurrenter som ofta erbjuder 2 år.

Inom området för poolvattenrening konkurrerar man framförallt med
befintliga lösningar såsom sandfilter och klor.
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Referensinstallationer
Tosselilla Sommarland
I och med Bolagets starka ställning på privatpoolmarknaden har G&J
även anlitats som leverantör till flera kommersiella badanläggningar
bland annat Tosselilla Sommarland. Vattenlandet på Tosselilla Sommarland består av nio olika pooler med attraktioner. För att göra poolerna
så attraktiva som möjligt bland besökarna hålls temperaturen runt 24°C.
Tidigare värmdes badet med elpatroner vilket innebar höga driftskostnader, men 2009 beslöt ägarna att installera Gullberg & Janssons specialbyggda värmepumpar för större badanläggningar. G&J dimensionerade
och projekterade arbetet.
Efter en säsong visade det sig att värmepumparnas verkningsgrad varit
över fyra som medelvärde. Installationen av värmepumparna innebar att
det endast krävdes 25% jämfört med tidigare elförbrukning. Återbetalningstiden var under två år för detta system.

Privat inomhuspool
Gullberg & Jansson följde en slutanvändares installation och användning av ett splitsystem för inomhuspooler under 2008/09. Poolen, som
är ca 25 m3, värmdes tidigare av en 6 kW elpatron. Förbrukningen var
mellan 700-1500 kWh per månad för att hålla en vattentemperatur på
30°C året om. Efter installationen av värmepumpen sänktes elförbrukningen till mellan 94-417 kWh per månad, men med samma temperatur i poolen.

Flexibel sollösning för villapool
En familj i Halmstad värmde sedan tidigare sin 29 m3 stora pool energisnålt med en värmepump från G&J. Dock ville familjen få ner
uppvärmningskostnaderna så nära noll som möjligt utan att förkorta
badsäsongen.
Allt maskineriet för poolen var redan samlat i en extern byggnad och
utgångsläget var att utnyttja taket till solpanelerna. G&J:s tekniker beräknade värmebehovet och designade systemet.
Efter sommaren konstaterades det att poolen hållit 24°C hela sommaren
med ström till cirkulationspumpen som enda elkostnad. Systemet med
de glasade plansolfångarna kan även användas för att värma tappvatten
till hushållet under perioden april-september.
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Affärsområde: Fastighet

Fastighetsvärme

värmebehovet, dimensionera anläggningen, producerar ritningar och

Gullberg & Jansson utvecklar och marknadsför värmepumpar, kylaggre-

kalkylera kostnaden för de olika delprojekten. Bolaget anpassar sig efter

gat, ackumulatortankar och tillbehör för uppvärmning och kylning av

kundens specifika behov och löser problem kring ventilation, värme och

fastigheter. Bolagets produkter installeras i butiker, kontorsbyggnader,

kyla på samma gång. Genom sina flexibla enheter och pålitliga leveran-

lagerlokaler och flerbostadshus, men även nischade installationer som

törer kan G&J skräddarsy ett system som ger den bästa ekonomin och

till exempel hos Friskis & Svettis Malmö och T F Trädgårds växthus i

tillförlitligheten i varje enskilt fall. I vissa fall kan det finnas kunder som

Nyhamnsläge.

behöver optimera både kyldrift, ventilation, uppvärmning samt belysning på samma gång.

G&J har under ett antal år haft ett sortiment av fastighetsvärmepumpar, men sedan 2009 har Bolaget utvecklat enheter för flera specifika

Olika värmepumpar erbjuds och kan kombineras efter behov samt

ändamål med fokus på hög årsmedelverkningsgrad och trygg funktion

kopplas till befintliga vattenburna värme- eller kylsystem. Fördelarna

i alla väder. Då G&J erbjuder både luft/vatten- och vatten/vattenvär-

med Gullberg & Janssons luft/vattenvärmepumpar är att all teknik är

mepumpar kan Bolaget leverera kombinerade värme/kylaanläggningar.

utprovad tillsammans och Bolaget erbjuder ett stort antal modeller. Vat-

För kringutrustning erbjuds produkter från Carel, Wilo, Värmebaronen,

ten/vattenvärmepumparna har en högre verkningsgrad året om och kan

Flamco och Strömnäspannan.

hämta värme/kyla ur både luft och vatten, dock är installationskostnaden något högre än för luft/vattenvärmepumparna.

Fastigheters och industriers olika värmebehov och förutsättningar kan
skilja sig åt dramatiskt, därför erbjuder G&J som service att beräkna

Gullberg & Jansson erbjuder även takkassetter för luftkonvektion som

18

Fastighetsvärmepumpar
höjer besparingen hos värmepumparna och ger hög komfort och små
temperaturvariationer i inomhusmiljön. De passar både kontor men
även verkstads- och lagerlokaler där man vill uppnå en bra arbetsmiljö
eller en jämn temperaturfördelning.

Luft/vattenvärmepump (GJAW)

Gullberg & Jansson använder de bästa komponenterna från de bästa
leverantörerna. Till exempel använder G&J genomgående kompressorer
från ledande tillverkare som Copeland, Sanyo och Panasonic.

Konkurrens
De främsta konkurrenterna till Bolaget är: Johnson Controls (USA),
Carrier (USA), CTC (Sverige) och mindre direktimportörer. Inom Fastighet konkurrerar G&J med ett komplett erbjudande till slutkunden
via återförsäljare. En ritning samt energikalkyl erbjuds alltid kunden

Vatten/vatten värmepump

kostnadsfritt eftersom det närmast är en förutsättning för att få en af-

(GJWW)

fär. En annan fördel G&J har mot de större aktörerna är att Bolaget
kan specialisera sig på lösningar för mindre och nischade marknader,
framförallt inom fastighetssegmentet samt segmentet för billig varmvat-

Takkasett, en av G&J:s

tenproduktion.

tillbehörsprodukter (GJFP)

Referensinstallationer
Gympaförening kombinerar kyla och värme
Friskis&Svettis på Johanneslustgatan i Malmö har en yta på cirka
3 900 kvm och består av gympasalar, spinningsal, gym, badmintonbanor, bastu etc. I dessa lokaler möts dagligen en stor mängd människor kring sitt gemensamma intresse – motion och träning. Inom
verksamheten har man behov av såväl värme, kyla och varmvatten
och detta på ett energieffektivt sätt.
Friskis&Svettis och Gullberg & Janssons återförsäljare Bali Facility
Managment AB (BFM AB) inledde under 2008 en diskussion om
hur man på bästa sätt skulle kunna lösa värme, kyla och varmvatten
på ett energieffektivt sätt. BFM AB som har längre erfarenhet av den
här typen av projekt konsulterade Gullberg & Jansson och valet föll
slutligen på en kombination av en större luft/vatten-värmepump på
65 kW och två stycken bergvärmepumpar om vardera 20 kW.
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forts. Referensinstallationer

Gurkodlare sänkte sin energiförbrukning
T F Trädgårds anläggning består av ett 14 000 m2 stort växthus, där
odlingen i växthuset startas i januari varje år. Tidigare värmdes anläggningen endast med naturgas. Gullberg & Janssons tekniker involverade
sig i projektet och utvecklade under 2009 robusta 68 kW värmepumpar.
Fem maskiner installerades och de står idag för 2 av de 4,5 GWh som
växthuset konsumerar på ett år.
Detta är en unik anläggning då den innehåller många olika tekniker. Naturgas används fortfarande som komplement till värmepumparna, dels
genom gasturbinen och dels från en gaspanna. Gasturbinen producerar
koldioxid till växthuset samt elkraft till värmepumparna. Värmepumparna producerar samtidigt kalluft till gasturbinen som därmed ökar sin
elverkningsgrad. Anläggningen har dimensionerats för ytterligare produktion av el, värme och koldioxid men redan nu kan den överskjutande
elproduktionen säljas på elnätet.
Årsmedelverkningsgraden förväntas att bli minst 2,7. I januari 2010,
som hade en medeltemperatur på -4°C, uppmättes en verkningsgrad på
hela 2,2. Komplexiteten i anläggningen gör det svårt att peka på när investeringen har betalat sig, men den förväntade återbetalningsperioden
är fyra år. (Lantbrukare har subventioner på både el och gas vilket gör det
svårt att exakt beräkna återbetalningstider.)
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Affärsområde: Villa

Villavärme
Gullberg & Jansson erbjuder olika typer av luft/vattenvärmepumpar för
villor, fritidshus och mindre fastigheter. Bolaget har valt att fokusera på

GJHT - innedelen

ett par olika produkter inom detta segment, eftersom konkurrensen från

rymmer systemets

stora etablerade aktörer är mycket hård och produkterna standardmäs-

elektronik och styrning

siga. De främsta konkurrenterna inom villasegmentet är: NIBE, CTC,
IVT och Invest i Sverige. Bosch, Stiebel, Viessman och direktimportörer
i Europa.
Nordic Heater är en luft/vattenvärmepump framtagen av Gullberg &
Jansson, speciellt anpassad till det nordiska klimatet. Värmepumpen
tar värmen direkt från utomhusluften vilket gör att varken borrhål eller slingor i marken behövs. Frånluftsberedaren är en annan produkt
med fokus på att producera billigt varmvatten till eluppvärmda villor
och fritidshus.

GJOU - utedelen

Sammantaget håller Bolaget ett lägre fokus på villavärmesegmentet.

består av fläkt och förångare
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Styrelse och ledning
Alex Molvin
Styrelseordförande sedan 2010 (född 1973)
Alex är grundare och tidigare VD för Capilon AB (publ), ett private equitybolag med inriktning mot industriella investeringar. Alex har en civilekonomexamen.

Peter Ragnarsson
Styrelseledamot sedan 2010 (född 1963)
Peter är ledamot och VD för LMK Ventures AB sedan 2009. Han var även tidigare VD för Axis AB (publ)
som bland annat är världsledande på nätverkskameror. Peter har en civilekonomexamen.

Marcus Gullberg
Verkställande direktör och ekonomichef, samt styrelseledamot sedan 2002 (född 1973)
Marcus Gullberg är grundare och VD av Gullberg & Jansson. Han arbetar med ledning av företaget, försäljning och produktutveckling. Marcus har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik.

Fullständig information kring styrelsens bolagsengagemang presenteras på sidan 40. Familjeband mellan
styrelseledamöterna finns ej, samtliga styrelseledamöter och nyckelpersoner kan nås på Bolagets adress.
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Nyckelpersoner
Marcus Gullberg

Mikael Argelius

VD och ekonomichef, se beskrivning under styrelse.

Inköp- och logistikchef sedan 2008 (född 1982)
Mikael ansvarar för inköp, logistik och IT. Han har en civilingengörs-

Andreas Nilsson

examen i teknisk fysik.

Marknads- och försäljningschef sedan 2007 (född 1983)
Andreas arbetar med företagets marknadsföring och försäljning med

Leif Tilmanis

fokus på affärsområdet Pool. Han har en civilingengörsexamen i indu-

Aftersalesansvarig sedan 2007 (född 1963)

striell ekonomi.

Leif ansvarar för aftersales. Han håller även i utbildningar för Bolagets
kunder.

Organisation
Styrelse

VD

Ekonomi &
Administration

Inköp, IT & logistik

Produkt-, kvalitet- &
affärsutveckling

Marknad

Försäljning

Aftersales
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Finansiell översikt
Den finansiella information som återges nedan är hämtade ur Bolagets årsredovisningar för åren 2007/08 till 2010, samt reviderad årsredovisning
från 2011. De historiska boksluten har granskats av Bolagets revisorer utan anmärkning. Årsredovisningarna är upprättade enligt BFNAR 2008:1
Årsredovisning i mindre aktiebolag till och med 2010. Från och med 2011 är årsredovisningen upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Gullberg & Jansson ändrade sitt räkenskapsår från att omfatta perioden maj-april till att omfatta perioden januari-december
under 2010.

Resultaträkning i sammandrag
Belopp i TSEK

2011

* 2010

2009/10

2008/09

2007/08

20 247

15 299

19 337

19 297

17 363

260

129

73

138

32

Rörelseintäkter

20 507

15 429

19 410

19 434

17 394

Rörelseresultat

2 008

52

1 097

1 116

2 432

Resultat efter finansiella poster

2 039

42

1 135

1 283

2 399

Periodens resultat efter skatt

1 146

272

536

646

1 276

2011-12-31

2010-12-31

2010-04-30

2009-04-30

2008-04-30

Materiella anläggningstillgångar

139

109

70

101

107

Finansiella anläggningstillgångar

915

915

915

915

125

Varulager

9 773

6 879

9 234

6 337

4 691

Kortfristiga fordringar

2 324

2 633

5 123

5 553

3 798

Kassa och bank

2 669

135

439

695

4 404

15 820

13 445

15 782

13 601

13 125

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Balansräkning i sammandrag
Belopp i TSEK

Tillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Korfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

**507

203

203

203

203

12 567

11 725

11 453

10 916

10 474

500

14

347

805

798

0

0

2 078

0
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2 246

1 504

1 702

1 676

1 624

15 820

13 445

15 782

13 601

13 125

3 000

3 000

3 000

inga

inga

inga

inga

inga

inga

inga

*) Räkenskapsåret innefattar perioden maj-dec, då man ändrat räkenskapsår under perioden.
**) Under 2011 genomförde Bolaget en fondemission vilket gör att bundet eget kapital uppgår till 507 TSEK.
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Kassaflödesanalys
Belopp i TSEK

2011

(maj-dec) 2010

2009/10

2008/09

Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring

2 087

-33

943

1 018

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 544

1 842

-1 474

-2 171

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-10

-2 079

1 215

-725

0

-67

0

-813

2 534

-304

-256

-3 709

135

439

695

4 404

2 669

135

439

695

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Nyckeltal
Vinstmarginal (%)
Soliditet (%)
Avkastning på eget kapital (%)

2011

(maj-dec) 2010

2009/10

2008/09

2007/08

10,1

0,3

5,9

6,6

13,8

85

89

75

86

86

9

2

4

6

11

Avkastning på totalt kapital (%)

12,8

0,4

7,5

9,6

18,8

Kassalikviditet (%)

222

184

327

373

505

Utdelning per aktie (kr/aktie)

0

0

0

0,05

0

Antal anställda (st)

6

6

5

5

6
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Gullberg & Jansson AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011.

Verksamhetens art och inriktning
Bolaget bedriver utveckling och marknadsföring av innovativa produkter för energi- och klimatoptimering för både privat och kommersiellt bruk.
Försäljning sker via återförsäljare till kunder inom och utom EU.

Resultat och ställning
För information om bolagets resultat och ställning hänvisas till den efterföljande flerårsanalysen i denna förvaltningsberättelse.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har under året utvecklats som förväntat. Under året har bolaget haft en förbättrad bruttomarginal, vilket till stor del förklarar det kraftigt
förbättrade resultatet.

Ekonomisk översikt
Belopp i TSEK
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

2011

2010

2009/10

2008/09

2007/08

20 247

15 299

19 337

19 297

17 363

2 008

52

1 097

1 116

2 432

2 039

42

1 135

1 283

2 399

15 820

13 445

15 782

13 601

13 125

6

6

5

5

6

85

89

75

86

86

Antal anställda (st)
Soliditet (%)

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Bolaget har i april lanserat en egenutvecklad poolvattenrenare. Bolaget har i april, inför listning på Aktietorget, genomfört en nyemission till allmänheten som fulltecknades. Nyemissionen tillförde bolaget ca 7 000 tkr före emissionskostnader.

Framtida utveckling
Gullberg & Jansson har haft en positiv inledning under första kvartalet 2012. Det är en generell försäljningsökning för bolagets produkter inom
affärsområdena Pool och Fastighet som skapat den höga omsättningstillväxten, jämfört med föregående år. Styrelsen bedömer att omsättning och
rörelseresultat för 2012 kommer att överstiga 2011. G&J har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på poolmarknaden. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och
fjärde kvartalet.

Disposition av bolagets resultat
Årsstämman har att behandla följande (kr):
från föregående år balanserade vinstmedel
ökning av aktiekapitalet genom fondemission
överkursfond
årets resultat

2 560 787
-304 276
9 163 715
1 146 494
12 566 720

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande:
utdelas till aktieägare: 0,10 kr per aktie (5 807 020 aktier)
balanseras i ny räkning

580 702
11 986 018
12 566 720
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Styrelsens redogörelse
Styrelsens förslag till vinstdisposition tillika förslag till villkor för vinstutdelning samt motiverat yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen
(2005:551).
Förutsatt att årsstämman 2012 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om vinstdisposition kommer 11 986 018 kr att balanseras i ny räkning. Full
täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning. Styrelsen har beaktat bolagets konsolideringsbehov genom en allsidig
bedömning av den ekonomiska ställningen och dess möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Den föreslagna utdelningen äventyrar inte bolagets
förmåga att göra de investeringar som bedömts erforderliga. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan
fortsätta sin verksamhet samt att bolaget förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsen har tagit hänsyn till alla kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets ekonomiska ställning och som inte har beaktats inom ramen för bedömningen av bolagets konsolideringsbehov och likviditet. Med hänvisning till ovanstående bedömer styrelsen att utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen föreslår att följande villkor ska gälla för vinstutdelningen:
• 0,10 kr skall utdelas per aktie, och
• 2012-06-25 är avstämningsdag
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

1

Summa rörelsens intäkter

2011

2010

20 246 960

15 299 300

260 329

129 348

20 507 289

15 428 648

-9 911 812

-9 811 701

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

2

-4 320 142

-2 593 563

Personalkostnader

3

-4 034 237

-2 718 223

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

4

-33 997

-27 945

Övriga rörelsekostnader

5

-199 144

-224 840

-18 499 332

-15 376 272

2 007 957

52 376

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar

6

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

57 756

0

Ränteintäkter

24 876

1 451

-51 774

-11 853

2 038 815

-41 974

Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Lämnade koncernbidrag
Förändring av periodiseringsfond
Förändring av överavskrivningar
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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0

-1 095

-500 000

305 489

13 530

27 945

-405 851

-102 567

1 146 494

271 746

Balansräkning
Tillgångar (kr)

Not

2011-12-31

2010-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

7

Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

139 393

109 224

139 393

109 224

8

Andelar i koncernföretag

125 000

125 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav

790 370

790 370

915 370

915 370

1 054 763

985 689

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Handelsvaror

8 179 000

6 879 105

Förskott till leverantörer

1 593 911

2 773 602

9 772 911

9 652 707

2 194 338

1 712 583

Övriga fordringar

76 276

860 521

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

53 066

59 606

2 323 680

2 632 710

2 668 730

134 775

Summa omsättningstillgångar

14 765 321

12 420 192

Summa tillgångar

15 820 084

13 444 786

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Kassa och bank

9
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Eget kapital och skulder (kr)

Not

Eget kapital

10

2011-12-31

2010-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital

507 127

202 851

507 127

202 851

Överkursfond

9 163 715

9 163 715

Balanserat resultat

2 256 511

2 289 041

Fritt eget kapital

Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

1 146 494

271 746

12 566 720

11 724 502

13 073 847

11 927 353

500 000

0

0

13 530

500 000

13 530

11

Periodiseringsfond
Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder

134 580

0

Leverantörsskulder

274 160

446 339

Skulder till koncernföretag

102 321

121 071

Aktuell skatteskuld

492 613

18 331

Övriga skulder

254 057

134 527

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

988 506

783 635

2 246 237

1 503 903

15 820 084

13 444 786

Företagsinteckningar

3 000 000

3 000 000

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Poster inom linjen
Ställda säkerheter

12
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Föregående år upprättades
årsredovisningen enligt BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Jämförelsetalen har inte justerats med anledning av den förändrade
redovisningsprincipen. Styrelsens uppfattning är att en justering inte på något väsentligt sätt skulle påverka jämförelsetalen. Tillgångar, avsättningar
och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

Koncern
Bolaget är moderbolag i en koncern, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning. Någon försäljning till, eller inköp
från, koncernföretag har i likhet med föregående år ej skett.

Intäkter
Bolagets intäkter har redovisats enligt huvudregeln i BFNAR 2003:3. Det innebär att varor och tjänster som sålts redovisas som intäkt när risker och
förmåner övergår till köparen.

Varulager
Varulagret har värderats till 97 % av anskaffningsvärdet.

Fordringar
Fordringar är redovisade till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Skulder
Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits till anskaffningsvärden med sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader.

Transaktioner med närstående
Bolaget har inga transaktioner med närstående annat än vad som framgår av denna årsredovisning.

Belopp
Samtliga belopp är angivna i kr om inte annat anges.

31

Upplysningar till enskilda poster
Not 1 Övriga rörelseintäkter
Belopp
Kursvinster
Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar
Erhållna bidrag
Försäkringsersättning
Summa

2011

2010

199 693

51 167

53 886

0

0

78 181

6 750

0

260 329

129 348

2011

2010

103 374

72 333

2011

2010

5

5

Not 2 Externa kostnader
Leasingkostnader
Årets leasingkostnader uppgår till
Beloppet avser leasingavgifter för personbilar. Några andra betydande leasingavtal förekommer ej.

Not 3 Personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor

1

1

Totalt

6

6

Personalkostnader m m

2011

2010

Löner och andra ersättningar till styrelse och VD

505 760

320 000

Löner och andra ersättningar till övriga anställda

2 313 764

1 524 084

Pensionskostnader för styrelse och VD

17 867

39 459

Pensionskostnader för övriga anställda

220 572

179 896

Social avgifter

919 361

601 140

3 977 324

2 664 579

Totalt
Specifikation av löner och ersättningar till
ledande befattningshavare under 2010 (tkr)
Alex Molvin

Styrelseordförande

Marcus Gullberg

Styrelseledamot/VD

Peter Ragnarsson

Styrelseledamot

Patrick Bjurhovd
Claes Olsson

Lön Förmåner Pension Totalt
0

0

0

0

320

48

0

368

0

0

0

0

Styrelseledamot

0

0

0

0

Styrelseledamot

0

0

0

0

Totalt

320

48

0

368

Specifikation av löner och ersättningar till
ledande befattningshavare under 2011 (tkr)

Lön Förmåner Pension Totalt

Alex Molvin

Styrelseordförande

Marcus Gullberg

Styrelseledamot/VD

Peter Ragnarsson

Styrelseledamot

Totalt
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0

0

0

0

506

48

18

572

0

0

0

0

506

48

18

572

Not 4 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
Bolagets anläggningstillgångar skrivs av rakt över den bedömda ekonomiska livslängden. Några
restvärden beaktas ej.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Inventarier

5 - 10 år

Not 5 Övriga rörelsekostnader
2011

2010

Kursförluster

-199 144

-224 840

Totalt

-199 144

-224 840

2011

2010

Utdelningar

57 756

0

Totalt

57 756

0

2011-12-31

2010-12-31

229 265

162 415

85 000

66 850

Försäljningar och utrangeringar

-125 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

189 265

229 265

Ingående ackumulerade avskrivningar

-120 041

-92 096

Årets avskrivning

-33 997

-27 945

Försäljningar och utrangeringar

104 166

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-49 872

-120 041

Utgående redovisat värde

139 393

109 224

2011-12-31

2010-12-31

125 000

125 000

Not 6 Resultat från finansiella anläggningstillgångar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

Not 7 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets anskaffningar

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Anskaffningar

0

0

125 000

125 000

Ingående ackumulerade nedskrivningar

0

0

Årets nedskrivningar

0

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

125 000

125 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde
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Not 8 Finansiella anläggningstillgångar - forts.
Aktier i dotterföretag

Hemvist

Org nr

Antal aktier

Kapitalandel

Kvotvärde

Gullberg & Jansson Dotterbolag AB

Höganäs

556752-3534

1 250

100 %

100

Andelar i koncernföretag, eget
kapital mm

Hemvist

Totalt eget
kapital

Bolagets andel
av eget kapital

Årets resultat

Bokfört värde

Gullberg & Jansson Dotterbolag AB

Höganäs

83 614

83 614

-997

125 000

Utgående redovisat värde

125 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2011-12-31

2010-12-31

790 370

790 370

0

0

790 370

790 370

Ingående ackumulerade nedskrivningar

0

0

Årets nedskrivningar

0

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

790 370

790 370

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde
Innehavet avser 2,50% av aktierna i Phinx Eletric Co. Bolaget är beläget i Kina.

Not 9 Kassa och bank
Beviljad checkräkningskredit uppgår till 1 000 000 (1 000 000) kr.

Not 10 Eget kapital
Förändring av eget kapital

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets resultat

Belopp vid årets ingång

202 851

9 163 715

2 289 041

271 746

Fondemission

304 276

-304 276

Resultatdisposition

271 746

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

-271 746
1 146 494

507 127

9 163 715

Antalet aktier uppgår till 4 057 020 (2 028 510).
Ovanstående fondemission registrerades av Bolagsverket den 26 september 2011.

34

2 256 511

1 146 494

Not 11 Obeskattade reserver
Periodiseringsfond

2011-12-31

2010-12-31

Avsättning taxeringen 2012

500 000

0

Totalt

500 000

0

0

13 530

Summa obeskattade reserver

500 000

13 530

Härav utgör uppskjuten skatt

131 500

3 558

2011-12-31

2010-12-31

Företagsinteckningar

3 000 000

3 000 000

Totalt

3 000 000

3 000 000

Ackumulerade avskrivningar utöver plan

Not 12 Ställda säkerheter
Ställda säkerheter för checkräkningskredit

Höganäs den 29 maj 2012

Alex Molvin			
Styrelseordförande

Peter Ragnarsson			

Min revisionsberättelse har avgivits den 29 maj 2012.

Lennart Petersson
Auktoriserad revisor
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Marcus Gullberg
Verkställande direktör

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Gullberg & Jansson AB (publ)
Org.nr 556690-5989

Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen för Gullberg & Jansson AB (publ) för år 2011. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 26-35.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
Gullberg & Jansson AB (publ)s finansiella ställning per 2011-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Gullberg & Jansson AB (publ) för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst, och det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
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Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst och om förvaltningen på grundval av min
revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt
ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Ängelholm den 29 maj 2012

Lennart Petersson
Auktoriserad revisor
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Aktien OCH aktiekapitaLET
Aktiekapitalet

likviditetsGARANTI

•

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst

Mangold Fondkommission AB kommer att, från och med första han-

2 000 000.

delsdag på Aktietorget, vara likviditetsgarant för Gullberg & Janssons-

Antalet aktier i Bolaget skall lägst vara 4 000 000 och högst

aktien i syfte att förbättra likviditeten och minska skillnaden mellan

•

16 000 000 stycken.

köp- och säljkurs för aktien. Enligt villkoren i avtalet åtar sig Mangold

•

Registrerat aktiekapital är 507 127,50 kronor.

Fondkommission att ställa köp- och säljkurser för ett belopp motsva-

•

Kvotvärde är 0,125 kronor.

rande minst 6 000 SEK för Gullberg & Jansson-aktien. Likviditetsga-

•

Det finns endast ett utgivet aktieslag. Varje aktie medför lika rätt

rantin säkerställer att skillnad mellan köp- och säljkurs inte överstiger

till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en (1)

sex procent.

röst på bolagsstämman.

Övrigt
Bemyndigande

•

Vid årsstämman den 15 juni 2011 bemyndigades styrelsen att inom ti-

Det finns inga konvertibla eller utbytbara värdepapper eller värdepapper förenade med rätt till teckning av annat värdepapper.

den för nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta

•

om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsop-

Det finns inga utestående optionsprogram vid upprättandet av
detta memorandum.

tioner motsvarande högst 3 000 000 aktier. Styrelsen bemyndigas att

•

Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part.

fatta beslutet med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

•

Under det senaste och nuvarande räkenskapsåren har inga officiella

och/eller med bestämmelse om apport eller eljest med villkor enligt 2

uppköpsbud gjorts av någon tredje part.

kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller genom kvittning.

Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse

Kvotvärde

Ökning av antalet aktier

Ökning av aktiekapital

Totalt antal aktier

Totalt aktiekapital

(kr)

(st)

(kr)

(st)

(kr)

2005

Bolagsbildning

0,10

1 000 000

100 000,00

1 000 000

100 000,00

2006

Nyemission

0,10

485 714

48 571,40

1 485 714

148 571,40

2007

Nyemission

0,10

165 096

16 509,60

1 650 810

165 081,00

2008

Nyemission

0,10

377 700

37 770

2 028 510

202 851,00

2011:1

Fondemission

0,25

0

304 276,50

2 028 510

507 127,50

2011:2

Split 2:1

0,125

2 028 510

0

4 057 020

507 127,50

2012

Nyemission

0,125

1 750 000

218 750

5 807 020

725 877,50
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Övrigt
Ersättning till styrelse och ledande
befattningshavare

Revisor
Lennart Petersson, auktoriserad revisor, LR Revision Kattegatt KB.

Styrelsens arvode fastställes årligen på Bolagets stämma. För närvarande
utgår ej någon ersättning till styrelsen. Det finns inte heller några upp-

Övrigt

skjutna belopp i form av andra ersättningar. VD ersätts med marknads-

Det finns inga avtal mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller le-

mässig lön, för närvarande 594 TSEK per år exklusive sociala avgifter.

dande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det
att uppdraget avslutats utöver vad som framgår under rubriken ”Ersätt-

Styrelsens arbetsformer

ning till styrelse och ledande befattningshavare”.

Samtliga styrelseledamöter är valda till nästa årsstämma.
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har under

Utdelningspolicy

de senaste fem åren haft näringsförbud eller i övrigt anklagats av myn-

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

digheter. Inga av dessa personer har åtalats för bedrägerirelaterade mål

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

eller dylikt. Det föreligger inte någon intressekonflikt mellan bolaget

Detta under förutsättning att en bedömning av koncernens konsolide-

och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare.

ringsbehov, likviditet och finansiella ställning i övrigt är förenlig med
utdelningens storlek.

Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter där styrelsemedlemmar eller

Transaktioner med närstående

andra ledande befattningshavare ingår.

Några transaktioner med närstående, förutom löner, ersättningar och
övrigt som redovisas på denna sida föreligger inte.

Väsentliga avtal
Gullberg & Jansson har inte slutit några väsentliga avtal utanför den
löpande verksamheten under de senaste två åren.

Regelverk
Bolaget avser följa all lagstiftning, författningar och rekommendationer
som är tillämpliga på bolag som är anslutna till AktieTorget. Följande
regelverk är tillämpliga:
•

Aktiebolagslagen

•

Lagen om handel med finansiella instrument

•

AktieTorgets anslutningsavtal
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Bilder i materialet är Gullberg & Janssons egna samt friköpta reklam bilder samt fria funktionsillustrationer från www.wikipedia.org

Grönare energianvändning och miljö

Gullberg & Jansson AB - Smältaregatan 6, 263 39 Höganäs - Tel 042-34 05 90 - Fax 042 - 34 02 10 - info@gullbergjansson.se - www.gullbergjansson.se

