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God tillväxtpotential även efter Covid-19 
E-handelsföretaget Boozt har haft en stark utveckling i kölvattnet av 
Covid-19. Boozt har en påvisad förmåga att hålla kundbasen aktiv 
och med lanseringen av varukategorin heminredning tror vi att bola-
get har goda förutsättningar att fortsätta växa även när marknadsför-
hållandena sakta återgå till ett normalläge.  
 

En framträdande e-handelsaktör i Norden 
Boozt (bolaget) är ett teknikdrivet, ledande e-handelsföretag i Norden som 
agerar återförsäljare av varor och produkter inom mode, skönhet och sport. I 
oktober 2020 adderades även heminredning som en varukategori. E-handeln 
bedrivs genom onlinebutikerna Boozt.com och Booztlet.com. De två seg-
menten kompletterar varande väl och breddar kundgruppen. 
 
Det helautomatiserade hanterings- och lagercentret möjliggör för bolaget att 
ha en bra nivå på hanteringskostnader i förhållande till försäljningsintäkter. 
Detta är också en förutsättning för att kunna fortsätta växa till förbättrad lön-
samhet. Med en bra geografisk placering av hanterings- och lagercentret 
skapas också konkurrensfördelar på huvudmarknaden i Norden. 
 

Högt ordervärde underlättar tillväxt och lönsamhetskalkyl 
Bolagets sortiment består i huvudsak av välkända varumärken inom seg-
mentet mid-to-premium. Det medför att det genomsnittliga ordervärdet är 
högt, även jämfört mot den framstående sektorkollegan Zalando. Det höga 
ordervärdet skapar ett större finansiellt utrymme för marknadsföring under 
tillväxtfasen. Detta finansiella utrymme kan också konverteras till god av-
kastning i absoluta tal till aktieägarna när bolaget fokuserar om, från tillväxt 
till lönsamhet. 
 

Tillväxtmöjligheter och värdering 
Den genomsnittliga tillväxttakten har legat på 43,1 procent per år från 2016 
till 2019. Vi räknar med en tillväxt om 26,5 procent under 2020 pådrivet av 
Covid-19. Vi prognostiserar en rörelsemarginal om 6,2 procent. Vidare tror vi 
tror att bolaget kan upprätthålla en hög tillväxt även de kommande åren, 
mycket tack vare en god förmåga att hålla den befintliga kundbasen aktiv 
och en fortsatt förväntad kundtillväxt när e-handelns penetrationsgrad tilltar. 
Under 2021 prognostiserar vi en tillväxt om 19,5 procent. Heminredning och 
Booztlet.com driver på tillväxten. Vi tror att lönsamheten kommer falla under 
2021, främst orsakat av en lägre bruttomarginal. Men med skalbarhet i verk-
samheten räknar vi med rörelsemarginalen når 7,2 procent under 2025.  
 
Genom att kombinera en kassaflödesvärdering med en multipelvärdering be-
räknar vi ett motiverat värde per aktie om 179 kronor för de kommande 6-12 
månaderna. 
 
Finansiella nyckeltal (MSEK) 
 

 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 

Nettoomsättning 2 784 3 425 4 334 5 179 6 126 6 794 

EBITDA 117 198 429 353 527 615 

EBIT 68 92 269 217 364 431 

EBT 62 81 257 202 349 415 

Periodens resultat 43 55 196 147 262 313 

Utdelning/aktie (kr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tillväxt, nettoomsättning 38,1% 23,0% 26,5% 19,5% 18,3% 10,9% 

EBITDA-marginal 4,2% 5,8% 9,9% 6,8% 8,6% 9,0% 

EBIT-marginal 2,4% 2,7% 6,2% 4,2% 5,9% 6,3% 

Vinstmarginal 1,5% 1,6% 4,5% 2,8% 4,3% 4,6% 

EV/Sales (nuv.) 3,7x 3,0x 2,4x 2,0x 1,7x 1,5x 

EV/EBITDA (nuv.) 88,5x 52,3x 24,2x 29,3x 19,7x 16,9x 

EV/EBIT (nuv.) 152,4x 112,9x 38,5x 47,8x 28,5x 24,1x 

P/E (nuv.) 251,2x 195,2x 54,6x 72,6x 40,8x 34,1x 

P/B (nuv.) 13,6x 14,7x 24,9x 27,2x 31,3x 36,2x 

         

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Investment case 
Boozt AB (Boozt, bolaget, gruppen eller koncernen) har historiskt haft en aktiv kundbas. Det till följd av 
förmågan att erbjuda en bra shoppingupplevelse, liksom effektiv datadriven marknadsföring. Givet 
detta tror vi också att bolaget kan behålla en stor andel av de nya kunderna som tillkommit i spåren av 
Covid-19, även nu när marknadsförhållandena sakta återgår till ett normalläge. Samtidigt har bolaget 
tagit flertalet intressanta initiativ som kan driva fortsatt tillväxten. Med en infrastruktur på plats för ef-
fektiv hantering av beställningar (liksom returer) tror vi att skalbarhet i verksamheten över tid kan leda 
till förbättrade marginaler. Bolaget sticker även ut från ett hållbarhetsperspektiv med ett lågt och 
branschledande miljöavtryck. I ett basscenario beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 179 kronor 
per aktie för de kommande 6-12 månaderna. 
 

Boozt kan hävda sig mot större konkurrenter  
Boozt grundades med sin befintliga affärsmodell under 2011. Sedan dess har bolaget växt 
till att bli en framträdande e-handelsaktör inom mode, skönhet och sport på sin huvud-
marknad i Norden. I genomsnitt har bolaget växt med 43,2 procent per år under åren 2016 
till 2019. Det är betydligt snabbare än den underliggande marknaden. För att upprätthålla 
en hög tillväxttakt som överskriver marknaden har bolaget tagit flertalet initiativ, däribland 
lanseringen av onlinebutiken Booztlet.com liksom varukategorin Home. Med en robust 
infrastruktur runt e-handeln tror vi också att lönsamheten kommer tillta när volymen ökar. 
 
Nedan visas den historiska utvecklingen för bolagets nettoomsättning och rörelseresultat 
sedan 2015 fram till 2019, jämte våra prognoser för 2020-2025. I ett basscenario räknar vi 
med en genomsnittlig tillväxttakt om 12,2 procent under åren 2021 till 2025. Samtidigt tror 
vi att den underliggande marknaden kommer växa i genomsnitt med 7,4 procent per år 
 
Boozt: Nettoomsättning, 2015-2025 (MSEK)  Boozt: EBIT-resultat (MSEK) och EBIT-marginal (%) 
 

  

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Förutsättning för fortsatt tillväxt över marknaden 

Hög kundaktivitet talar för bibehållna kundrelationer 
Smittspridning och restriktioner i kölvattnet av Covid-19 har påskyndat beteendeföränd-
ringar hos konsumenter – från att köpa varor i fysiska butiker till handel online. På årsba-
sis hade bolagets aktiva kundbas på Boozt.com ökat med 18,9 procent efter det tredje 
kvartalet. En del av ökningen är rimligtvis hänförlig till Covid-19. Vi tror dock att bolaget 
kan behålla stora delar av den nya kundbasen vilket motiveras av bolagets historiska för-
måga att behålla sin befintliga kundbas aktiv. Under 2019 lade en aktiv kund i genomsnitt 
6,7 beställningar i genomsnitt. Det är nästan 43 procent bättre än jätten och sektorkolle-
gan Zalando. En förklaring till detta kan vara att bolaget dels kan erbjuda en bra shopping-
upplevelse, dels att bolaget är duktiga på att upprätthålla relationen till kunden genom ef-
fektiv och datadriven marknadsföring.  
 

Booztlet.com och Home kan driva tillväxten de kommande åren 
Booztlet.com lanserades 2016 och är ett komplement till bolagets ursprungliga onlinebu-
tik, Boozt.com. Via Booztlet.com säljs överskottslager från Boozt.com till rabatterade pri-
ser. Konkurrensen inom e-handel för mode till rabatterade priser är fortfarande förhållan-
devis låg och affärssegmentet har historiskt växt kraftigt, med över 100 procent per år un-
der 2017 till 2019. Sedan en tid tillbaka köper Booztlet.com även in överskottslager direkt 
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Boozt har för avsikt att fortsätta 
växa på sin huvudmarknad bestå-
ende av Sverige, Norge Danmark 
och Finland.  

Boozt.com har ett betyg om 4,6 (av 
5,0) på Trustpilot. Det är väl över 
genomsnittet för sektorkollegor.  

Booztlet.com har växt starkt trots 
begränsad marknadsföring. Med 
Booztlet.com som en fortsatt till-
växtdrivare kan bolaget som helhet 
växa till en låg kostnad.  
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från externa varumärken som numera också står för merparten av försäljningen. Med ett 
större utbud, ökande tillväxt i Norge (Booztlet.com lanserades i Norge först i slutet av 
2019) och god potential för tillväxt även utanför huvudmarknaden tror vi att affärssegmen-
tet kan bidra till fortsatt stark tillväxt för bolaget som helhet.  
 
I oktober 2020 lanserades även den nya kategorin Home som innefattar varor inom hemin-
redning. Vi ser en bra potential i denna satsning. Vi tror att denna varukategori tilltalar den 
befintliga kundgruppen och att det kan generera korsförsäljning åt båda hållen. Genom 
lanseringen särskiljer sig bolaget från flertalet av de framstående sektorkollegorna, vilket 
kan vara värdefullt ur flera perspektiv. Dessutom är e-handelns penetrationsgrad för möb-
ler och heminredning förhållandevis låg, vilket innebär att utvecklingen av den underlig-
gande marknaden kan underlätta tillväxten.  
 
Booztlet.com: Intäktsfördelning per geografisk marknad  Boozt.com: Intäktsfördelning per geografisk marknad 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation   Källa: Bolagsinformation  

 
Bolagets huvudmarknad utgörs av Sverige, Danmark, Norge och Finland. I Finland och 
Norge är bolaget fortfarande förhållandevis små. Finlands intäktsbidrag under 2019 var 
8,7 procent samtidigt som Norges intäktsbidrag var 15,1 procent. Vid försäljning till Norge 
tillkommer en tullavgift som håller tillbaka lönsamheten. Att växa i Norge är således en ut-
maning. Dock kan bolaget växa mer fritt i Finland som i dag har en lägre e-handelspe-
netration än övriga nordiska länder.  
 

Inträdesbarriärer skapas med infrastruktur, storlek och resurser 
Bolaget har i dag inga egna varumärken. Detta kan givetvis ses som en svaghet då utbudet 
på onlinebutikerna inte är unika för just Boozt. För att kunna konkurrera inom e-handel på 
lång sikt måste ett bolag nå en viss kritisk massa. Boozt är redan där som ett av de le-
dande e-handelsföretagen i Norden inom mode. 
 
Boozt är ett teknikintensivt bolag och har sedan starten satsat på teknik och bygga en 
egen infrastruktur kring e-handeln som ger full kontroll. Bolaget har bland annat utvecklat 
avancerade verktyg för att analysera den data som besökare och kunder genererar. Att ha 
tillgång till stora mängder data ger också en bättre kundkännedom som mindre aktörer 
saknar. Kundkännedom är avgörande för att erbjuda ett kurant sortiment och upprätthålla 
aktiviteten hos sina kunder.  
 
Bolaget stärkte sin finansiella ställning genom en nyemission i samband parallellnote-
ringen i Köpenhamn. Med en stor kassa och ett bra förväntat kassaflöde från den löpande 
verksamheten kan bolaget fortsätta bygga för framtiden och vidare stärka sin position. 
Värdeskapande förvärv är en möjlighet som kan påskynda utvecklingen. 
 

Bra förutsättningar för tilltagande marginaler 

Högt ordervärde finansierar tillväxt 
Boozt fokuserar på att sälja kuranta varor med ett förhållandevis högt pris inom segmentet 
mid-to-premium. Med detta bedömer vi att bolaget tagit ett kliv bort från den kundgrupp 
som i huvudsak fokuserar på att hitta det billigaste priset. Samtidigt medför detta också 
att bolaget har ett högt genomsnittligt ordervärde. I absoluta termer ger det också ett 
större finansiellt utrymme för marknadsföring och när tillfället är rätt kan detta finansiella 
utrymme tillfalla aktieägare. 
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Sverige och Danmark är bolagets 
viktigaste marknader och bidrog till-
sammans med 68,5 procent av 
gruppens intäkter under 2019. 

Vid utgången av 2019 utgjorde ut-
vecklare cirka en tredjedel av ar-
betsstyrkan 

Genomsnittligt ordervärde står för 
det genomsnittliga monetära värdet 
per varukorg exklusive moms. Måt-
tet är viktigt för lönsamheten i varje 
enskild beställning. 
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Bruttomarginaler är ytterligare en viktig variabel i ekvationen. Bolagets bruttomarginaler är 
på hälsosamma nivåer men samtidigt något under listade sektorkollegor. En förklaring kan 
vara att bolaget inte har några egna varumärken och agerar heller inte marknadsplats där 
varor förmedlas. Under 2020 kommer bruttomarginalen höjas samtidigt som vi tror att den 
kommer falla tillbaka under 2021 när marknadsförhållanden sakta återgår till sitt normal-
läge. Över tid tror vi att bruttomarginalen åter tilltar med ökade markandsföringsintäkter. 
 

Effektiv hantering och logistik skapar skalbarhet med ökad volym 
Vid Boozt Fulfillment Center hanteras bolagets varulager, in- och utleveranser liksom retu-
rer. Med en strategisk viktig geografisk positionering i Ängelholm kan bolaget förse sina 
kunder i Norden med snabba leveranser. Givet bolagets målgrupp tror vi att snabba leve-
ranser kommer bli en allt viktigare konkurrensfördel.  
 
Det helautomatiserade lagret från AutoStore är det största av sin typ i hela världen. Det är 
modulärt och kan enkelt byggas på när mer kapacitet efterfrågas. Lagret kommer vara en 
viktig faktor för att bolaget skall kunna fortsätta växa till förbättrad lönsamhet och bibe-
hålla en hög kundnöjdhet. Lagret har redan i dag en hög kapacitet och kommer byggas ut 
under 2021 för att kunna hantera en omsättning motsvarade sju till åtta miljarder kronor.  
 
Givet automatiseringen och robothantering kan kostnader för lagerpersonal hållas nere. 
Skalbarheten i hanteringsverksamheten förbättras också med detta då ordervolymen kan 
öka utan att kostnaderna behöver öka i samma takt. Förhållandet mellan kostnader relate-
rade till hantering och försäljning (Fullfilment cost ratio) är mycket låg för Boozt. Som 
framgår i grafen nedan hade bolaget en Fulfillment cost ratio om 13,7 procent under 2019. 
Vi tror att detta nyckeltal kan vidare förbättras allteftersom bolaget växter och kapaciteten 
vid Boozt Fulfillment Center nyttjas till en högre grad. 
 
Boozt vs Zalando: Fulfillment cost-ratio (%), 2015-2019  Boozt: Hanteringskostnader (MSEK), 2015-2019 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 

Ledande inom hållbarhet 
Modebranschen lägger mer och mer vikt vid hållbarhet. Ett nyckelord är cirkulär livsstil och 
Boozt har en egen kategori för hållbart mode. Modeindustrin, med betoning på fast fa-
shion, baseras på kortare och kortare mode-cykler vilket leder till två typer av miljöpåver-
kan: (i) Förbrukning av ändliga resurser, som först och främst är kopplat till tillverkningen, 
samt (ii) utsläpp av koldioxid, från både tillverkning och transport. Boozt tillverkar inte 
själva kläder men kan påverka val av leverantör samt förpackning. Bolagets utsläpp av kol-
dioxid är rekordlåga jämfört med konkurrerande bolag och fysiska butiker genom ett effek-
tivt lager med korta transporttider till kund samt korta returvägar.  
 
Kg CO2e per beställning, Boozt vs. Zalando  Kg CO2 per beställning, Boozt vs. Zalando 

 

 Boozt Zalando 

Scope 1 20 41 

Scope 2 0 16 

Scope 3 516 1 755 

   

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 
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Partnervarumärken kan köpa mar-
kandsföringsutrymmen i bolagets 
kanaler. Det förbättrar lönsamheten 
och stärker relationer till partnerva-
rumärkena.  

Det förekommer vissa skillnader i 
vilka kostnadsposter som är inklu-
derade i hanteringskostnader mel-
lan Zalando och Boozt, vilket för-
svårar en jämförelse. Dock förefal-
ler det som om att Boozt har betyd-
ligt lägre fulfillment cost ratio än 
Zalando.  

Under 2018 togs en helt nedbrytbar 
påse i användning för transport till 
kund. Denna var svår att hantera i 
sopsorteringen så därför används 
en plastpåse från 100% återvunnen 
plast från 2020.  
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Motiverat värde om 179 kronor i basscenariot 
Genom att kombinera en DCF-värdering med en multipelvärdering baserat på referens-
gruppens medianvärde för EV/Sales på 2021 års prognoser beräknas ett motiverat värde 
per aktie om 179 kronor för de kommande 6-12 månaderna. Det motsvarar en möjlig upp-
sida om cirka 11 procent från senast betalda kurs i basscenariot.  
 
Sammanställning värdering, basscenario 
 

Metod BEAR BAS BULL 

DCF-modell 173 185 197 

Multipelvärdering 165 173 181 

Motiverat värde, tre scenarion 169 179 189 

Potentiell upp-/nedsida mot senast betalda kurs (167,00 kr) 1,2% 7,1% 13,2% 

Implicit EV/sales, 2020P 2,2x 2,2x 2,2x 

Implicit EV/EBITDA, 2020P 51,5x 52,0x 52,5x 

       

Källa: Carlsquare prognoser 

 
I ett mer konservativt Bear-scenario beräknas ett motiverat värde om 169 kronor. I ett mer 
optimistiskt scenario beräknas ett motiverat värde om 189 kronor.  
 
Visualisering motiverat värde per aktie, basscenario (kr) 
 

 

Källa: Carlsquare prognoser 

 
EV/Sales, 2021P  EV/EBIT, 2021P 
 

 

  

 

Källa: Thomson Reuters Eikon och Carlsquare prognoser  Källa: Thomson Reuters Eikon och Carlsquare prognoser 

 

Risker 
En förutsättning för att Boozt ska kunna fortsätta växa i en hög takt även under 2021 är att 
en större andel av de kunder som handlat för första gången under 2020 på grund av Covid-
19 konverteras till återkommande kunder. Detta är inte en självklarhet även om förutsätt-
ningarna bedöms som goda.  
 
Boozt är också beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen då BNP är starkt 
kopplat till summorna som läggs på konsumtion. Nordens ekonomi bedöms vara tillbaka 
på 2019 års nivåer i slutet på 2021, det vill säga det kommer att behövas ett år för att repa-
rera de ekonomiska skadorna från Covid-19-pandemin. Den ekonomiska utvecklingen kan 
också få mindre fördelaktig utveckling. 
 
Konkurrensen är hård och fler e-handelsföretag ansluter till sektorn. Boozt har inga egna 
varumärken och har därmed svårt att skapa unicitet i sitt utbud. Beroendet av teknik är 
ytterligare en faktor att ha i beaktning. Hemsidor eller annan kringliggande infrastruktur 
som betalsystem kan drabbas av driftstörningar och därmed hämma intäktsflödet.  
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Bolagsbeskrivning 
Boozt är ett svenskt e-handelsföretag som via sina onlinebutiker Boozt.com och Booztlet.com agerar 
återförsäljare av varor och produkter inom mode och skönhet liksom sport och heminredning. Mode är 
den främsta varukategorin och utbudet av märken består till 90 procent av varumärken inom segmen-
tet ”mid-to-premium” som kategoriseras av ett relativt hög pris eller värde. Det medför att bolaget har 
ett högt genomsnittligt ordervärde per beställning, vilket ger ett större finansiellt utrymme för mark-
nadsföring under tillväxtfasen men som vid rätt tillfälle kan konverteras till god lönsamhet. Verksam-
heten kretsar kring en egenutvecklad mjukvaruinfrastruktur. Det bidrar till effektiva interna processer 
och en bra kundupplevelse – på Trustpilot har Boozt ett betyg som ligger väl över genomsnittet för lik-
nande bolag. Den automatiserade lagerlokalen i Ängelholm ger bolaget en konkurrensfördel på den 
nordiska marknaden som också är bolagets huvudmarknad.  
 

Kort introduktion till Boozt 
Boozt grundades 2007 under det dåvarande namnet BZT Fashion AB. Affärsmodellen var 
vid detta tillfälle att driva e-handel för andra modeföretag. Samarbetet med den största 
kunden, Bestseller, avbröts under 2010 och BZT Fashion AB tappade därmed den stora 
lejonparten av sitt intäktsflöde.  
 
Efter detta justerades affärsmodellen till att genom den egna onlinebutiken Boozt.com i 
egen regi bedriva e-handel med ett utbud bestående av flertalet varumärken med fokus på 
mode och skönhet. Namnet byttes också till Boozt Fashion AB (som är ett helägt dotterbo-
lag till Boozt AB).  
 
I dag bedrivs e-handeln via två onlinebutiker som också är affärssegment; (i) Boozt.com 
som lanserades 2011 och (ii) Booztlet.com som lanserades under 2016. Bolaget har även 
tre fysiska butiker, varav den första öppnades 2016. Dessa butiker drivs under affärsseg-
mentet Övrigt.  
 
Boozt.com  Booztlet.com  Övrigt: Tre fysiska Booztlet-butiker 

 

 
 

  

 
  

 

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation  Köpenhamn. Källa: Bolagsinformation 

 
De nordiska länderna utgör huvudmarknaden samtidigt som huvudkontoret finns i Malmö. 
Det toppmoderna och helautomatiserade lagret, Boozt Fullfilment Center, finns i Ängel-
holm, vilket ger bolaget en bra geografisk position för snabba utleveranser liksom returer. 
De korta geografiska avstånden på huvudmarknaden reducerar också miljöavtrycket. 
 

Stark historisk tillväxt och förbättrad lönsamhet 
Boozt har i genomsnitt växt med 43,1 procent per år under åren 2016 till 2019. År 2019 
omsatte bolaget cirka 3,4 miljarder kronor och växte då med 23,0 procent. Boozt.com är 
bolagets största affärssegment samtidigt är Booztlet.com växer absolut snabbast – med 
hela cirka 133 procent under 2019. År 2019 gjorde bolaget ett EBIT-resultat om cirka 92 
miljoner kronor. Fokus ligger på tillväxt och lönsamhet kommer således i andra hand. Av-
sikten är att under de kommande åren etablera Boozt som en ledande e-handelsaktör i 
Norden.  
 

Ledning och de tio största ägare 
För att implementera och exekvera på den nya affärsmodellen rekryterades bland annat 
Hermann Haraldsson till posten som VD år 2010. Hermann är fortfarande bolagets VD och 
stöttas av en i vår mening kompetent ledningsgrupp och styrelse. Ordförande är Henrik 
Theilbjørn som bland annat även sitter i styrelsen för BHG Group AB. 
 

 

HERMANN HARALDSSON är medgrundare och bolagets VD sedan 2010. Her-
mann har ett ägarskap i Boozt om motsvarande cirka 0,8 procent av aktiekapi-
talet och röster. 

Boozt har alltså inga egna varumär-
ken utan köper in produkter direkt 
från varumärkena eller via agenter. 

En hög andel av befolkningen i Nor-
den handlade online under 2019, 
cirka 80 procent. För hela EU var 
motsvarande siffra 60 procent. 
(Källa: Eurostat) 
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SANDRA GADD är CFO sedan 2019 och äger 11 000 aktier. Sandra sitter även i 
styrelsen för organisationen Hållbar E-handel och har tidigare jobbat på Delo-
itte.  

 

JESPER BRØNDUM är medgrundare och bolagets CTO sedan 2010. Jesper har 
ett ägarskap i Boozt om motsvarande cirka 0,4 procent.  

 

HENRIK THEILBJØRN är styrelseordförande sedan 2009 och har ett ägarskap 
om motsvarande cirka 0,4 procent av aktiekapitalet. Henrik sitter i en rad olika 
styrelser, inkluderat BHG Group. 

Källa: Bolagsinformation 

 
Boozt har ett starkt institutionellt ägandeskap. En stor del av kapitalet och rösterna i Boozt 
innehas av danska och internationella institutionella investerare. Trots att bolaget är 
svenskt är ägs endast runt 18 procent av aktiekapitalet av svenska investerare.  
 
Tio största ägare 
  

Ägare Andel av kapital Andel av röster Verifierat 

Ferd AS 8,9% 8,9% 2020-12-31 

Sampension KP Livsforsikring A/S 8,7% 8,7% 2020-12-31 

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 7,9% 7,9% 2020-11-30 

Swedbank Robur Fonder 7,0% 7,0% 2020-12-31 

Invesco 6,4% 6,5% 2020-09-30  

Kabouter Management LLC 5,6% 5,6% 2020-10-12 

Ruane, Cunnif & Goldfarb 3,1% 3,1% 2020-11-30 

Länsförsäkringar Fonder 2,7% 2,7% 2020-12-31 

BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 2,3% 2,3% 2020-12-31 

Thornburg Investment Management Inc 2,0% 2,0% 2020-11-30 

         

Källa: Holdings.se 

 

Aktien 
Aktien listades på Nasdaq Nordic Stockholm, Main Market Small Cap i juni på 2017. I no-
vember 2020 parallellnoterades aktien på Nasdaq Nordic Copenhagen. Nedan visas ut-
vecklingen för aktien noterad på Nasdaq Stockholm.  
 
Aktieutveckling. Index 30 nov 2018 = 58,0 kronor  Aktieutveckling. Index 2 jun 2017 = 79,0 kronor 
 

 

  

 

30 november 2018 = första handelsdagen för jämförelseinstrumentet. Källa: 
Thomson Reuters Eikon och Carlsquare 

 2 juni 2017= den första handelsdagen på Nasdaq Stockholm Källa: Thomson 
Reuters Eikon och Carlsquare 
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Positionering inom mid-premium underlättar tillväxt 
Partnervarumärken inom segmentet mid-to-premium 
Sedan lanseringen av onlinebutiken Boozt.com år 2011 har bolaget förflyttat sig uppåt i 
”värdepyramiden” – från fast fashion till segmentet mid-to-premium. Det innebär att utbu-
det av varumärken förändrades från relativt billiga varumärken med frekventa nyheter, till 
att i större utsträckning bestå av varumärken med ett relativt högt pris. Med denna förflytt-
ning steg det genomsnittliga ordervärdet per beställning. Det är också en del av strategin 
för att underlätta tillväxten och på sikt kunna generera god lönsamhet.  
 
Boozt delar upp sina partnervarumärken i tre grupper eller segment: Entry, Commercial och 
Premium. Uppdelningen är främst baserat på värde eller pris. 90 procent av Boozts utbu-
det tillhör grupperna Commercial och Premium som tillsammans utgör segmentet mid-to-
premium.  
 
Boozts partnervarumärken inom de tre segmenten  Positionering inom märkeskläder jämte sektorkollegor 
 

 
     

  

 
 

Källa: Bolagsinformation   Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Bild till höger ovan illustrerar hur bolaget i termer av huvudsakligt utbud av varumärken har 
positionerat sig i ”värdepyramiden” i förhållande till utvalda sektorkollegor. Genom att 
lägga sig i segmentet mid-to-premium bedömer vi att bolaget har tagit ett par kliv bort från 
den del av marknaden där priset är den främsta konkurrensfaktorn.  
 
Med tanke på Boozts storlek är det intressant för i synnerhet mindre varumärken att 
komma in som leverantör. Boozt väljer samtidigt aktivt partnervarumärken som skall 
passa den befintliga mål- och kundgruppen. I dag säljer bolaget ungefär 600 klädmärken 
och ytterligare cirka 200 partnervarumärken tillkommer inom varukategorin skönhet.  
 
Heminredning lanseras som ytterligare en varukategori under det fjärde kvartalet 2020. Se-
dan dess har ytterligare varumärken tillkommit inom denna varukategori. H&M:s sortiment 
HOME som lanserades online 2009 är en välkänd referenspunkt med ett liknande utbud 
som innefattar bland annat lakan, porslin, textilier, möbler och lampor med mera. 
 
Urval av varumärken på Boozt.com, Home 
  

 
        

Källa: Boozt.com 

 
Boozts varukategori, heminredning – som också kallas ”Home” – är ett logiskt komple-
ment till mode.  Som framgår av urvalet av varumärken på Boozt.com Home i bilden ovan 
ligger bolaget även inom denna kategori i segmentet mid-to-premium. 
 

Fast fashion är en vertikal inom klä-
der och mode som kategoriseras av 
låga priser och frekvent lansering 
av nyheter. Gina Tricot, H&M och 
Zara är kedjor som kan förknippas 
med fast fashion. 

Mer än hälften av bolagets intäkter 
kommer från försäljning av nor-
diska varumärken. 

Sektorkollegan och jätten Zalando 
har cirka 2 500 partner-varumärken. 
Zalando överlappar också fler vär-
degrupper. 

Heminredning kan också komma 
att bli en viktig tillväxtdrivare under 
de kommande åren. Fler varumär-
ken kommer adderas under H1 
2021. 

Boozt tar genom lanseringen av 
heminredning ett kliv närmare seg-
mentet livsstil och breddar sig där-
med från mode och skönhet. 
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Datadriven marknadsföring 
E-handelsbranschen är kraftigt konkurrensutsatt. Det är en internationell bransch där alla 
aktörer som kan leverera till en viss marknad konkurrerar med varandra. E-handelsföreta-
gen konkurrerar dessutom med fysiska butikskedjor. Marknadsföring är således centralt 
för att etablera Boozt som eget varumärke och ta marknadsandelar. 
 
I E-barometern bryts en marknadsföringsstrategi ned i tre typer av kanaler för att nå ut till 
befintliga och nya kunder:  
 
▪ Ägda kanaler: De kanaler som e-handlaren själv förfogar över, exempelvis den egna 

hemsidan, data i CRM-system, Facebook och e-postlistor 

▪ Köpta kanaler: Först och främst betalda annonser 

▪ Intjänade kanaler: Ej köpt media som är tredje part – exempel är bloggar eller ett Twit-
ter konto med följare eller recensioner på en oberoende hemsida 

 

Boozt använder samtliga ovannämnda kanaler i olika utsträckning. Vidare mäter Boozt alla 
kanalers effektivitet regelbundet samt riktar investeringarna mot de kanaler som ger bäst 
avkastning. Dessutom tillverkas och köps all media internt. 
 

Ägda kanaler upprätthåller relationen med befintliga kunder  
Bolagets ägda kanaler är viktiga och används av bolaget självt, typiskt för att upprätthålla 
relationen till befintliga kunder. Även bolagets partnervarumärken har tillgång till data och 
nyttjar denna för olika former av riktad marknadsföring i de av Boozt ägda kanalerna.  
 

Köpta kanaler för riktad marknadsföring och varumärkeskännedom 
De köpta kanalerna innefattar bland annat offline-kanaler som TV, radio och affischer. 
Köpta kanaler innefattar även online-kanaler som sökmotorsmarknadsföring (SEO, SEM 
eller Google Ads). Marknadsföring online är ofta riktad och förknippas med en rörlig kost-
nad som är triggas av en händelse, så som att den potentiella kunden klickar på en länk, 
tittar på en videoreklam eller genomför ett köp. Fördelen är ett Boozt kan reducera risken i 
sin marknadsföring genom dessa modeller – om reklamen inte skapar något värde så be-
talar bolaget heller inte några pengar.  
 
Marknadsföring offline kan skapa en bred varumärkeskännedom som kan utöka kundba-
sen, exempelvis i ett specifikt geografiskt område. Marknadsföring offline har ofta ett fast 
pris. Denna prismodell är svår att ersätta just på grund av att det är svårt att mäta just ef-
fekt då en specifik besökare i onlinebutiken inte går att härleda till en specifik offline-kam-
panj. Vissa storskalsfördelar finns dock med offline-marknadsföring då priserna per enhet 
utrymme kan komma ned ju mer utrymme som köps. 
 

Intjänade kanaler underlättar tillväxt 
Ett exempel på en intjänad kanal är Trustpilot – en dansk hemsida med konsumentrecens-
ioner. Trustpilot används dock flitigt även bland svenska konsumenter. På Trustpilot har 
Boozt.com ett betyg på 4,6 av 5 baserat på över 264 000 röster. Som jämförelse har Asos 
endast 3,7 baserat på 57 000 röster. Zalando i Sverige har ett väldigt lågt betyg på 2,2, fast 
det är endast baserat på 950 röster och därför antagligen inte representativt. 
 

Effektiv marknadsföring 
Konverteringsgrad kan vara ett bra mått på hur pass välriktad bolagets marknadsföring är. 
Konverteringsgrad definieras som antalet beställningar dividerat med antalet webbesö-
kare. Boozt.com hade en konverteringsgrad om 2,9 procent under 2019. Det kan jämföras 
mot sektorkollegan Zalando som samma år låg på en konverteringsgrad om 3,5 procent. 
Här förefaller det som att det finns utrymme för förbättringar.  
 
Bolaget har dock en relativt hög True frequency, alltså genomsnittligt antalet beställningar 
per aktiv kund. Under 2019 var detta nyckeltal 6,7 beställningar, vilket kan jämföras mot 
Zalando som låg på 4,7 beställningar. Det kan indikera att bolaget är duktiga på att hålla 
kundbasen aktiv.  
 
CLV eller Customer Life-time Value mäter (det förväntade) livstidsvärdet på en kund över 
tid. CLV beräknas som bruttovinst minus hanteringskostnader samt marknadsföringskost-
nader. CLV kan användas för att studera marknadsföringens effektivitet – hur lång tid det 
tar för marknadsföringen att återbetala sig. Vid det tredje kvartalet 2020 var 

Då Boozt.com utgör den stora le-
jonparten av intäkterna går det att 
utläsa att det är återvändande kun-
der som fortsätter att handla under 
flera år som gör bolaget lönsamt. 
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återbetalningstiden för en ny kund på Boozt.com ungefär 12 månader i genomsnitt. Det 
kan jämföras med siffrorna för helåret 2019 då en ny kund var lönsam först efter 24 måna-
der.  
 
CLV (customer life-time value), Boozt.com 
 

 

Källa: Bolagsinformation 

 
Nya kunder på Booztlet.com har ett positivt CLV redan under de första 12 månaderna. Det 
beror på att bolaget inte behöver marknadsföra denna onlinebutik i samma utsträckning 
som Boozt.com.  
 

Fallande marknadsföringskostnader när bolaget mognar 
Marknadsföringskostnaderna ökat med 29,1 procent i genomsnitt per under åren 2016 till 
2019. Dock har bolaget sedan 2015 kontinuerligt reducerat sin marknadsföring i förhål-
lande till försäljning (marketing cost ratio). Det är rimligtvis dels en effekt av storskalsför-
delar i upphandlingar av marknadsföringsutrymme, dels en effekt av att bolaget utökat 
offline-marknadsföringen som kan medföra skalbarhet (exempelvis ej kostnad per klick, 
CPC). Även reducerade marknadsföringsinsatser utanför Norden liksom låga marknadsfö-
ringskostnader för att upprätthålla god tillväxt i Booztlet.com är bidragande till det fallande 
marketing cost ratio. 
 
Utveckling marknadsföringskostnader (MSEK), Boozt.com 2015-2020, YTD* 
  

          
YTD = Till och med det tredje kvartalet 2020. Källa: Bolagsinformation 
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Tre kompletterande affärssegment 
Som tidigare nämnts bedrivs e-handeln över affärssegmenten Boozt.com och 
Booztlet.com. Bolagets affärssegment Övrigt driver tre fysiska butiker som fungerar som 
outlets. De tre affärssegment kompletterar varandra: Det säsongsbetonade modet som 
inte säljs på Boozt.com säljs via Booztlet.com till rabatterade priser. Som ”sista utväg” för 
att omsätta varulagret nyttjas det fysiska butiksnätet. 
 
Boozts värdekedja  
  

 
 

Källa: Bolagsinformation  

 
Boozt.com är i termer av nettoomsättning bolagets största affärssegment. Nettoomsätt-
ningen i Boozt.com uppgick under år 2019 till cirka 3,2 miljarder kronor. Boozt.com stod 
därmed för cirka 92 procent av bolagets totala nettoomsättning som samma år uppgick till 
cirka 3,4 miljarder kronor. 
 
Försäljning och EBIT-res. per affärssegment (MSEK), 2019  Intäktsfördelning, 2019 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation   Källa: Bolagsinformation  

 
Booztlet.com bidrog under 2019 med intäkter om cirka 247 miljoner kronor, motsvarande 
7,2 procent av gruppens totala nettoomsättning. Affärssegmentet Övrigt genererade en 
nettoomsättning om 28 miljoner kronor, motsvarande 0,8 procent av gruppens nettoom-
sättning 2019. 
 
Lönsamhetsmässigt är det också Boozt.com som genererar det största EBIT-bidraget, åter 
följt av Booztlet.com. Intressant är dock att marginalen är betydligt bättre för Booztlet.com 
och för Boozt.com. Samtidigt skall noteras att bolagets huvudfokus är tillväxt och lönsam-
heten hålls således tillbaka (av bland annat utvecklings- och marknadsföringskostnader)  
 
Affärssegmentet Övrigt har under de tre senaste åren genererat förlust. Samtidigt ökar 
fysiska butiker varumärkeskännedom. Bolaget har dock för avsikt att stänga ned en av 
butikerna. (Läs mer längre ned i rapporten).  
 

Boozt.com: Ett fokuserat digitalt varuhus för mode och skönhet 
E-butiken och varumärket Boozt.com lanserades 2011 i samband med tidigare nämnda 
omstart. Utöver hemsidan finns Boozt.com att ladda ner som app. Android-versionen har 
laddats ned omkring 100 000 gånger.  
 
Vid lanseringen år 2011 riktades marknadsföringen mot den danska marknaden. Under 
2014 intensifierades marknadsföringen mot andra geografiska marknader. I dag är Sve-
rige och Danmark är de två enskilt viktigaste geografiska marknaderna som tillsammans 
bidrog med cirka 67 procent av affärssegmentets nettoomsättning under 2019. Boozt.com 
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Booztlet.com köper även in ett eget 
sortiment direkt från varumärken 
utöver överskottssortimentet från 
Boozt.com. 

Norge och Finlands bidrag till netto-
omsättningen under 2019 motsva-
rade cirka 16 respektive cirka nio 
procent. Resterande cirka åtta pro-
cent är hänförligt till övriga Europa. 
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har även viss försäljning utanför Norden, framförallt i Tyskland men även i Nederländerna 
Frankrike och Polen. Onlinebutiken, Boozt.com, finns i dag på nio olika språk. 
 
Enligt Ehandel (www.ehandel.se) var Boozt under 2019 den andra största e-handlaren i 
Sverige mätt i försäljning och oberoende varukategorier. Störst enligt samma källa är Dus-
tin/Dustin Home. Efter Boozt kommer Apotea/Vitaminvaruhuset.se. 
 

Varukategorier, inkluderat hållbart mode 
Boozt.com kan i dag liknas vid ett fokuserat digitalt varuhus som erbjuder varor inom 
mode, skönhet sport och heminredning. Analogin till ett fokuserat varuhus kan göras då 
Boozt.com endast erbjuder de mest populära produkterna på ett varuhus (och endast de 
som är enkla att frakta).  
 
Nedan visas kategoriuppdelningen på Boozt.com. Som framgår finns tre huvudkategorier, 
Kvinnor, Män, Barn och Home. Dessa delas i sin tur upp i underkategorier som Nyheter, 
skor, Beauty, Hållbart mode och märken. Denna struktur skapar en snabb överblick av ut-
budet.  
 
Kategoriuppdelning på Boozt.com 
 

 
 

2020-12-22. Källa: www.boozt.com 

 
Boozt.com har en egen varukategori inom hållbart mode. Denna kategori innefattar åter-
vunnet mode och ekologiskt mode. För att falla under kategorin hållbart mode skall klä-
derna också vara tillverkade under energisnåla processer med minimal miljöpåverkan. Nytt 
mode skall också vara tillverkat av ekologiska material av verksamheter som respekterar 
både mänskliga rättigheter och djur. Här spelar externa certifieringar som Fair Trade Cot-
ton, Fair Trade Certified och Responsible Down Standard en viktig roll för att säkerställa att 
kraven efterlevs.  
 
Hållbart mode på Boozt.com 
  

 
   

Källa: www.boozt.com 

 
Satsningen på hållbart mode är i linje med bolagets fokus på hållbarhet liksom medveten-
het om rådande trender. Samtidigt är det viktigt att inkluderingskriterierna faktiskt uppfylls. 
Annars kan det istället skada Boozt som varumärke.  
 

Ett högt genomsnittligt ordervärde underlättar lönsamhetskalkylen 
Genomsnittligt ordervärde beräknas som transaktionsnettoomsättning dividerat med anta-
let beställningar. Transaktionsnettoomsättning är försäljningspriser reducerat med rabat-
ter och returer. 
 
Genom att sälja varumärken inom segmentet mid-to-premium, som har ett högt genom-
snittsvärde, kan det genomsnittliga ordervärdet höjas (jämfört med ett e-handelsföretag 
som fokuserar på exempelvis fast fashion med lägre priser).  
 
Under 2019 hade Boozt.com ett genomsnittligt ordervärde om 808 kronor. Det kan jämfö-
ras med sektorkollegan Zalando vars genomsnittliga ordervärde under år 2019 var cirka 
584 kronor (56,6 euro, EUR/SEK = 10,3).  
 
 

Bolaget avser att hålla det genom-
snittliga ordervärdet per beställning 
över 800 kronor. 

http://www.ehandel.se/
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Utveckling genomsnittligt ordervärde (kronor) 2015-2020 YTD, Boozt.com vs Zalando 
  

            
Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Ett högt genomsnittligt ordervärde medför att det finns ett större utrymme för marknadsfö-
ring under tillväxtfasen men gör också att lönsamhetskalkylen i det långa loppet ser mer 
attraktiv ut i absoluta tal. 
 
Boozt.com: Vinst per beställning (kronor) 
  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Det genomsnittliga ordervärdet i exempel ovan är taget från affärssegmentet Boozt.com. 
Kostnadsposterna är hänförliga till koncernen i helhet för helåret 2019. Som framgår var 
det genomsnittliga ordervärdet 808 kronor under 2019. Det genomsnittliga inköpspriset för 
sålda varor för en genomsnittlig beställning var cirka 487 kronor (39,7 procent bruttomar-
ginal). Efter avdrag för kostnad sålda varor, hantering och leverans, administrationskostna-
der samt avskrivningar blev den genomsnittliga vinsten per beställning cirka 106 kronor.  
 
Eftersom bolaget avser att fortsätta ta marknadsandelar så återinvesterades cirka tio pro-
cent av det genomsnittliga ordervärdet i marknadsföring, motsvarande cirka 81 kronor per 
beställning. Rörelseresultatet per beställning, alltså det som blir över efter investeringar i 
tillväxt, var cirka 25 kronor under 2019. 
 

Lägre ordervärde hämmar tillväxtmöjligheter och/eller lönsamhet 
Skulle det genomsnittliga ordervärdet vara lägre kommer lönsamheten reduceras, givet 
samma marknadsföringskostnad (läs tillväxtavsikter). Alternativet är att hålla uppe lön-
samheten men reducera möjligheten till marknadsföring. I en ansats att illustrera detta 
samband mellan ordervärde, marknadsföring och lönsamhet har vi tagit fram två alterna-
tiva scenarion till utfallet 2019.  
 
Två alternativa scenarion jämte utfall 2019 (kronor) 
  

Column1 Ordervärde COGS Hantering Admin.kostnader Avskrivningar Vinst/order Marknadsföring EBIT 

Utfall 2019 808 -486,9 -110,7 -80,0 -24,2 106,2 -80,8 25,4 

Scenario 1 600 -361,6 -110,7 -80,0 -24,2 23,5 -80,8 -57,3 

Scenario 2 600 -361,6 -110,7 -80,0 -24,2 23,5 0,0 23,5 

            

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 
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I de två alternativa scenariona (Scenario 1 och Scenario 2 i tabell ovan) är det genomsnitt-
liga ordervärdet reducerat till 600 kronor. Bruttomarginalen är i de två alternativa scen-
ariona är antagen till 39,7 procent, alltså samma bruttomarginal som i Utfall 2019. Givet 
bolagets helautomatiserade lager kommer skalbarheten för hanteringskostnader liksom 
administrationskostnader med tilltagande volym (antalet beställningar) snarare än med 
ordervärde. Dessa två poster är således antagna att vara desamma som i Utfall 2019, 
alltså cirka 111 kronor respektive cirka 80 kronor. Även avskrivningar per beställning antas 
i exemplet förändras till största delen med volym och är således samma som i Utfall 2019 
(-24,2 kronor). 
 
För att bibehålla samma nivå på marknadsföringsinsatserna/tillväxtavsikter faller då EBIT 
per beställning till cirka minus 57 kronor, vilket framgår av Scenario 1. För att maximera 
EBIT per beställning reduceras marknadsföringen till noll kronor, vilket framgår av Scena-
rio 2. Ändå är EBIT per beställning lägre än i Utfall 2019. 
 

Korsförsäljning kan ge flygande start för Home 
En stor och växande kundbas liksom ett växande antal webbesök skapar goda förutsätt-
ningar för den relativt nya varukategorin Home att få en flygande start. Vi bedömer att 
denna varukategori intresserar den befintliga kundgruppen och att marknadsföringsinsat-
serna kan begränsas, likt de för Booztlet.com. Den nya varukategorin kräver heller inga 
större anpassningar av lagerlokaler.  
 
Samtidigt särskiljer sig bolaget från flertalet av de framstående branschkollegorna genom 
lanseringen av Home. Marknaden breddas och trafiken till onlinebutiken kan öka, som i sin 
tur kan bidra till försäljningssynergier mellan varukategorierna. 
 
Varukategorier under Home på Boozt.com 
 

 
 

2021-01-11. Källa: www.boozt.com 

 
Ovan visas varukategoriindelningen under ”Home” på Boozt.com. Möjligen finns en risk för 
att affärssegmentets genomsnittliga ordervärde påverkas när Home växer. Det kan också 
påverka hanterings- och leveranskostnader då den genomsnittliga vikten per beställning 
sannolikt kommer öka.  
 

Booztlet.com: Bolagets outlet 
Booztlet.com lanserades 2016 och är företagets outlet online där rabatterade varor från 
tidigare säsonger säljs. Ursprungligen var syftet med Booztlet.com att sälja överskottslag-
ret hos Boozt.com från tidigare säsonger. I dag köper Booztlet.com även in överskottsla-
ger direkt från olika varumärken för att erbjuda dessa till ett rabatterat pris. Givet affärs-
segmentets inriktning är också utbudet begränsat rörande exempelvis färgval och storle-
kar. 
 
Kategoriuppdelning på Boozt.com 
 

 
 

2021-01-11. Källa: www.boozt.com 

Hanteringskostnader inkluderar 
kostnader relaterade till plockning, 
packning, returer, inleveranser och 
alla distributionskostnader förknip-
pade med frakt till och från kunder 
samt distributionskostnader mellan 
företag. 

Booztlet.com adderar alltså värde 
till kunderna genom sitt prisrabatte-
rade utbud samtidigt som det är en 
separat försäljningskanal.  
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Som framgår i bild ovan påminner kategoriuppdelningen på Booztlet.com om den på 
Boozt.com med en huvudkategori fördelat på Kvinnor, Män och Barn. Genomgående upp-
lever vi navigeringen som något mindre intuitiv på Booztlet.com jämfört med Boozt.com. 
Exempelvis finns ”Home” som underkategori till samtliga tre huvudkategorier. Även under-
kategorin Hållbart mode saknas och onlinebutiken upplevs inte lika komplett eller färdig 
som Boozt.com. 
 
Ändock har Booztlet.com haft en imponerande historisk tillväxt och lönsamhet. Det har 
som tidigare nämnts i genomsnitt dubblat sina intäkter varje år under åren 2017 till 2019. 
Den genomsnittliga rörelsemarginalen för affärssegmentet under perioden 2016-2019 är 
8,8 procent, jämfört med Boozt.com vars genomsnitt under samma period är 1,1 procent. 
Booztlet.com tar också betalt för frakt och returer, vilket i sin tur kompenserar för delar av 
hanteringskostnaderna och höjer segmentets marginaler. 
 
Booztlet.com: Intäktsfördelning per geografisk marknad  Boozt.com: Intäktsfördelning per geografisk marknad 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation   Källa: Bolagsinformation  

 
Ovan visas den geografiska fördelningen av intäkterna för Booztlet.com till vänster jämte 
Boozt.com till höger. Som framgår är Sverige och Danmark de två viktigaste geografiska 
marknaderna i termer av nettoomsättning för Booztlet.com, likt för Boozt.com.  
 
Booztlet.com laserades i Norge först under 2019 och intäktsbidraget har därför varit lågt. 
Med andra ord tror vi att det finns god tillväxtpotential på den norska marknaden. Dock 
skall noteras att bolaget betalar en tullavgift i Norge som i genomsnitt motsvarar cirka åtta 
procent av ordervärdet. Det sänker givetvis lönsamheten och tillväxten i Norge kan därmed 
hålla tillbaka affärssegmentets lönsamhet.  
 

Lägre genomsnittligt ordervärde men ändå bra marginal 
Under 2019 var det genomsnittliga ordervärdet på Booztlet.com 641 kronor. Det kan stäl-
las i relation till Boozt.com vars genomsnittliga ordervärde under samma år var 808 kro-
nor. Booztlet.com har dock ett genomsnittligt ordervärde som överskrider sektorkollegan 
Zalando vars genomsnittliga ordervärde låg på 584 kronor under 2019 (56,6 euro, EUR/SEK 
= 10,3). 
 
Booztlet.com: Utveckling genomsnittligt ordervärde (kronor) 

  

           
EUR/SEK = 10,0 till 10,5. Källa: Bolagsinformation och Thomson Reuters Eikon 

 
Som bekant har Booztlet.com bra marginaler trots ett lägre genomsnittligt ordervärde. Det 
beror i stor utsträckning på att bolagets marknadsföring främst är hänförlig till Boozt.com. 
Med andra ord spiller den marknadsföring som allokeras till Boozt.com sannolikt över på 
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Booztlet.com. Den tydliga kopplingen via de liknande namnen är rimligtvis en förklaring till 
detta.  
 
Det finns samtidigt en risk med att de två namnet är liknande – att Booztlet.com, som för-
knippas med låga priser, spiller över på Boozt.com. Effekten av detta är givetvis svår för 
oss som extern part att bedöma. Möjligen finns också en risk för kannibalism mellan de 
två affärssegmentet. Dock behålls både intäkt och lönsamhet inom gruppen i ett sådant 
scenario. 
 

Övrigt: Ett förlustgenerande segment som ökar varumärkeskännedom 
ECCO var den sista kunden till bolagets ursprungsverksamhet – att för enskilda varumär-
kens räkning bedriva e-handel. Detta samarbete hanterades av affärssegmentet Övrigt 
men avbröts efter 2016. I dag drivs istället tre fysiska butiker under Övrigt. I butikerna säljs 
i huvudsak produkter som inte lyckats säljas via Boozt.com eller Booztlet.com. I butiker-
nas sortiment inkluderas även produkter med mindre defekter som inte är lämpliga att 
sälja online.  
 
Utvecklingen för affärssegmentet Övrigt har varit minst sagt modest. Den genomsnittliga 
nettoomsättningen på årsbasis var 22,6 miljoner kronor under perioden 2017-2019. Över 
samma period har det genomsnittliga rörelseresultatet för segmentet varit minus 13,9 
miljoner kronor per år. 
 
På grund av butikernas svaga utveckling stängdes Beauty by Boozt-butiken i Roskilde 
undra andra kvartalet 2019. Även Beauty by Boozt-butiken i Köpenhamn har lagts ned/er-
satts med en Booztlet-butik fram tills hyresavtalet löper ut i december 2022. Samtidigt har 
en ny Beauty by Boozt-butik öppnat i det relativt nya köpcentrumet, Emporia, strax utanför 
Malmö.  
 
Emporia köpcentrum  Beauty by Boozt i Emporia köpcentrum 
 

 
 

  

 

Källa: FM Management  Källa: Emporia köpcentrum 

 
Affärssegmentet Övrigt har sedan 2017 gått med förlust. Under det tredje kvartalet 2020 
gjorde affärssegmentet dock ett positivt rörelseresultat. Men med restriktioner i kölvattnet 
av Covid-19 kan Övrigt få det fortsatt tufft under de kommande kvartalen. 
 

Varumärkeskännedom och online-försäljning motiverar existensen 
Affärssegmentet Övrigts funktion är att i huvudsak utgöra en förlängning av e-handeln. 
Ytterligare ett viktigt bidrag som butiksnätet rimligtvis bidrar med är en utökad lokal varu-
märkeskännedom. Dock är det vår bedömning att varumärkeskännedom kan uppnås på 
mer effektiva sätt.  
 
En viktig anledning till att bolaget öppnade fysiska Beauty by Boozt-butiker var avtals-
mässiga krav från leverantörerna inom varukategorin skönhet. Givet detta är det möjligtvis 
också logiskt att behålla en Beuaty by Boozt-butik – om den totala intjäningen från att 
kunna erbjuda vissa varumärken inom skönhet online (som i sin tur också ger korsförsälj-
ning på online-butikerna) överskriver förlusterna under segmentet Övrigt. Samantagnings-
vis är det alltså svårt att som extern part göra en fullständig analys av situationen.  
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Strategi för att vinna marknadsandelar 
Bolaget jobbar för att ge sina kunder den bästa shoppingupplevelsen online inom sina va-
rukategorier. Upplevelsen vid ett köp kan anses starta med landningssidan och sluta vid 
leverans eller eventuellt retur. Däremellan finns exempelvis hemsidans struktur och ut-
formning, support, utcheckning och betalning liksom leveranstider och möjlighet till even-
tuell retur.  
 
Bolagets strategi för att vinna den nordiska marknaden kan sammanfattas i fyra ”ledord” 
eller framgångsfaktorer; enkelhet, pris, snabbhet och relevans. De fyra ledorden känns 
dock igen från de flesta e-handelsföretagen, vilket också är rimligt då de nästan kan liknas 
vid hygienfaktorer hos fungerande e-handlare men som är svåra att få till i verkligheten. 
 
Fyra ledord 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation  

 

Pris och enkelhet 
Med pris avses att de priser som erbjuds i onlinebutikerna skall vara det rätta – alltså kun-
den skall inte kunna hitta samma vara till ett helt annat pris hos en annan återförsäljare. 
 
Bolaget lägger stor vikt vid enkelhet. Med enkelhet avses att det skall vara smidigt och 
säkert att handla hos Boozt oavsett plattform – dator, mobiltelefon eller surfplatta. Det i 
den mening att användargränssnittet och navigation, filtrering och sortering på hemsidan 
skall vara intuitivt och effektivt. Men det skall också vara enkelt att exempelvis börja 
shoppa via mobiltelefonen för att sedan avsluta köpet via datorn.  
 
Bolaget har också utvecklat en algoritm som baserat på tidigare köp ger storleksrekom-
mendationer när kunden i fråga funderar på att köpa kläder från ett nytt varumärke. Kund-
support skall tillgänglig och återkoppla snabbt med rätt information. Att genomföra ett köp 
skall vara smärtfritt. Detsamma gäller när det kommer till att returnera sin beställning om 
förväntningarna inte mötts.  
 
Enkelhet innefattar också metoder för utleverans och returer. Alla beställningar över mini-
mumvärdet har fri frakt och fri retur, vilket adderar värde till upplevelsen och trygghet för 
kunderna. Vidare erbjuds flertalet leveransalternativ inkluderat hemleverans till dörren eller 
till skåp, via Budbee respektive Instabox.  
 

Returer och fair use policy 
Returvillkor är en viktig del för att kunder skall våga köpa kläder online som de inte provat. 
Bolaget erbjuder 30 dagars fri retur på Boozt.com och Booztlet.com. En produkt returneras 
med en retursedel i samma förpackning som den levererades i.  
 
Att hantera returer är en av de största utmaningarna för e-handelsföretag inom mode då 
det utgör en betydande kostnadspost. Andelen returer ligger på i genomsnitt 40 procent 
för Boozt. Andelen skiljer sig dock mellan länder och är högre utanför Norden. Som jämfö-
relse har Zalando 50 procent andel returer på sålda varor över alla marknader. Vi tror emel-
lertid att andelen returer för Zalando i Norden bör ligga på en nivå liknande den för Boozt. 
 
Returer skickas till och hanteras vid Boozt Fulfillment Center i Ängelholm. Det reducerar 
miljöavtrycket i relation till flertalet sektorkollegor som hanterar returer i annat land, såsom 
Estland eller Polen, för att sedan låta de returnerade varorna skickas tillbaka till det lokala 
lagret.  

Storleksalgoritmen kan även redu-
cera andelen returer, vilket skulle 
förbättra lönsamheten liksom redu-
cera miljöavtrycket.  

På Boozt.com har beställningar 
över ett värde om 499 fri frakt. An-
nars kostar leverans inom Sverige 
29 kronor. Returer är alltid gratis. 
På Booztlet.com tillkommer alltid 
en leverans- och returkostnad om 
55 respektive 59 kronor. 

För e-handel oberoende av varuka-
tegori ligger andelen returer i ge-
nomsnitt runt 10-15 procent. Att an-
delen returer för kläder och skor är 
högre är samtidigt naturligt.  

Boozt Fulfillment Center är bolagets 
lagerlokal i Ängelholm. 
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Under 2019 infördes bolagets fair use policy, vilket innebär att kunder som har för många 
returer kan stängas av. Detta skedde mot bakgrund av att cirka en procent av kunderna 
står för cirka 12 procent av returerna. Användare som stängs av är enligt bolaget kunder 
som inte antas ha för avsikt att handla. Det är dock en litet antal; ungefär 13 000 kunder 
eller 0,7 procent av den aktiva kundbasen på Boozt.com.  
 

Snabbhet med lokal närvaro 
Snabbhet avser att kunden snabbt skall kunna få en beställning levererad men också en 
retur snabbt hanterad. Boozt hanterar en retur på cirka 12 dagar, vilket kan jämföras med 
Zalandos 14 dagar. Det är dock enklare att se att Boozt sticker ut från konkurrensen rö-
rande leveranstider i Norden. Boozt har en angiven leveranstid på 1-2 arbetsdagar inom 
Norden. För leverans till dörren ökar intervallet till 1-3 dagar. 
 
1-2 dagar i Sverge (och Norden) kan jämföras med exempelvis Nelly som ligger på 3-5 
arbetsdagar och Zalando som ligger mellan 3-6 arbetsdagar i Sverige. Genomsnittet bland 
utvalda sektorkollegor bedöms ligga omkring fyra dagar för leveranser i Sverige. Se tabell 
nedan. 
 
Leveranstider, Sverige (dagar)  Boozt leveranstid, Norden 
  

Column1 Leveranstid, standard Genomsnitt 

Asos 3-5 4,0 

Boohoo 7-10 8,5 

Bubbleroom 2-5 3,5 

NA-KD 3-5 4,0 

Nelly 3-5 4,0 

Zaland 3-6 4,5 

Median  4,0 

Genomsitt  4,8 

Max  8,5 

Min  3,5 

Boozt.com 1.2 1,5 

Booztlet.com 1-2 1,5 

        

  

 

December 2020. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare  Källa: Bolagsinformation 

 
Vi tror att korta leveranstider bidrar till en bra kundupplevelse och är en servicerelaterad 
konkurrensfördel. De korta leveranstiderna möjliggörs i sin tur av den geografiska posit-
ionen och tekniken på det helautomatiserade lager i Ängelholm som gör lagerhanteringen 
snabb och effektiv.  
 
Utanför huvudmarknaden i Norden erbjuder Boozt leveranstider om mellan 3-5 dagar. På 
Kontinentaleuropa blir snabba leveranser allt viktigare. Zalando införde vid årsskiftet 2019 
möjlighet till leverans samma dag i 30 tyska städer till en extra kostnad.  
 
Boozt har fri frakt på beställningar med ett värde över 499 kronor i Sverige, 499 DKK i Dan-
mark, 699 NOK i Norge och 59 euro i Finland. I Tyskland, Frankrike och Nederländerna går 
minimiordervärdet för fri leverans vid 69 euro. I Polen är motsvarande minimivärde 299 
PLN. I Sverige har Zalando minimiordervärde om 299 kronor för fri leverans. På 
Booztlet.com betalar alltid kunden för leverans och retur, 55 kronor respektive 59 kronor.  
 

Boozt Fulfillment Centre skapar skalbarhet med ökad volym 
Boozts lager (Boozt Fulfilment Centre) ligger i Ängelholm, ungefär en timme norr om hu-
vudkontoret i Malmö. Där hanteras all logistik inklusive returer. Som tidigare nämnts sam-
arbetar Boozt med olika fraktbolag för leverans beroende på område. Målet är att ha minst 
två partners i varje nordiskt land, vilket bolaget i dag också har.  
 
Boozts lagerlösning Autostore är toppmodernt och inköpt från Element Logic. Det är i drift 
sedan mars 2017. Det är en automatiserad lösning som bygger på rektangulära lådor som 
staplas ovanpå varandra i ett rutnät, ungefär som i en Rubiks kub. Med hjälp av robotar 
som kör i skenor i toppen på rutnätet plockas lådorna som innehåller varor.  
 
Mjukvaran som används är egenutvecklad och benämns Fastbrain. Om produkten som hör 
till en beställning finns i en låda någonstans i en stapel får roboten stapla om den genom 
att överföra lådor till tomma staplar. Därefter kan den relevanta lådan lyftas upp och lever-
eras till en upphämtningsplats på sidan av ”kuben” innan lådan hämtas tillbaka av roboten 

Den aktiva kundbasen på 
Boozt.com var vid utgången av 
2019 cirka 1,6 miljoner stycken.   

År 2014 tyckte nio procent av de 
svenska e-handelskonsumenterna 
att en snabb leverans (1–2 dagar) 
var viktigt. 2019 har andelen ökat 
till 64 procent. (Källa: H-handel i 
Norden 2019) 

Sektorkollegan Zalando har ett han-
teringscenter i Brunna utanför 
Stockholm för lager och leveranser 
inom Norden. Nelly har sitt lager i 
Falkenberg (Borås per 2021). 
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och åter läggs i en stapel. Genom att ha de vanligaste artiklarna högst upp effektiviseras 
hanteringen.  
 
Autostores lagersystem  Boozt Fulfillment Center 

 

 
 

 

 

Källa: Autostoresystem.com  Källa: Bolagsinformation 

 
Boozt Fulfillment Center reducerar alltså plocktider samtidigt som det är platseffektivt då 
det kan byggas på höjden, bredden och längden. Utöver sin platseffektivitet är Autostore-
lagret väldigt flexibelt då det är modulärt och enkelt kan byggas ut genom att addera nya 
rader på bredden eller höjden. Produktiviteten kan ökas genom att sätta in fler robotar.  
 
Givet automatiseringen och robothantering kan kostnader för lagerpersonal hållas tillbaka. 
Skalbarheten i hanteringsverksamheten förbättras också med detta då ordervolymen kan 
öka utan att kostnaderna behöver öka i samma takt. Historiskt har större delen av perso-
nalen som jobbar med logistik i Ängelholm varit inhyrd från ett bemanningsföretag. Från 
och med 2021 kommer Boozt att ta över anställningarna. 
 

Stor blir större 
Boozt Fulfillment Center är ett av de största Autostore-lagren i världen. Det har byggts ut 
kontinuerligt sedan start och var vid utgången av år 2019 motsvarande 43 500 kvadratme-
ter stort. Det har 360 000 lådor och 360 robotar som kan hantera över 3 000 beställningar i 
timmen, det vill säga nästan en beställning i sekunden.  
 
Investeringar i ytterligare lagerkapacitet 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation  

 
Bolaget anger att Boozt Fulfillment Center i dag kan hantera en försäljning om cirka sex 
miljarder kronor. Således finns fortfarande utrymme kvar i den befintliga anläggningen. 
Dock fortsätter bolaget att investera i sitt hanteringscenter med en ny utbyggnad som utö-
kar kapaciteten med cirka 30 procent. Denna skall utbyggnad skall vara på plats under 
andra kvartalet 2021 och innebär att Boozt kan nära dubbla sin omsättning innan nya inve-
steringar behöver tas i hanteringscenter för den nordiska marknaden.   
 

Relevans genom kundkännedom 
Centralt i bolagets affärsidé är att erbjuda kuranta/efterfrågande produkterna på hemsi-
dan. Det medför att utbudet anpassas efter vad som efterfrågas på den lokala marknaden, 
vilket kan handla om stil, färg eller storlek.  
 

Sektorkollegan Zalandos lager i 
Brunna är cirka 30 000 kvadratme-
ter stort, har 50 robotar och har runt 
500 personer anställda. Lagret är 
dock inte av typ Autostore. (ecom-
mercenews.eu) 
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Överst bland nyheter på Boozt.com presenteras munskydd 
 

 
 

Källa: Boozt.com 

 

Kundkännedom och analys av beteendemönster/data är nyckeln 
Boozt är som tidigare nämnts ett tekniktungt bolag och e-handelsverksamheten genererar 
mycket data. Givet besökarens godkännande samlas data in från denne för att skapa indi-
viduella kundprofiler och förbättra kundupplevelsen genom exempelvis personliga erbju-
danden och tjänster. Bolaget menar även att de med den stora mängden data som de be-
sitter kan förutspå konsumentbeteenden.  
 
Insamlade data innefattar bland annat geografisk position, plattform (mobil eller dator), 
hur den enskilda webbsidebesökaren navigerar på sidan, söktermer, inköp och annan in-
formation som kunden har tillhandahållit, så som favoritmärke och favoritprodukter.  
 
Big data sorteras för att ge kundkännedom och linjera erbjudande med efterfrågan 
 

 
   

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Partner Portal och Boozt Media Partnership 
Även bolagets partnervarumärken kan dra nytta av den data bolaget samlar in via plattfor-
men, Partner Portal. Genom denna portal sker mycket av informationsutbytet mellan Boozt 
och partnervarumärkena rörande exempelvis produkter och försäljning. I nuläget har Part-
ner Portal cirka 800 registrerade användare, vilket innebär att de flesta av bolagets partner-
varumärken använder den. 
 
Nå ut med rätt budskap och konvertera  Marknadsföring via Boozts kanaler 

 

 
 

 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare  Källa: Bolagsinformation 

Vid utgången av 2019 utgjorde ut-
vecklare cirka en tredjedel av ar-
betsstyrkan 

Data används givetvis också för 
marknadsföringskampanjer.  
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Boozt Media Partnership, som är en del av Partner Portal, ger partnervarumärken tillgång 
till mer djupgående data. Varumärkespartners kan bland annat se hur lojala kunderna är, 
hur ofta de beställer varumärket igen, hur stor andel som är fullpriskunder, var i kundens 
livscykel kunden köper varumärket eller vilka andra varumärken som ger positiva synergier 
(exempelvis via ”nudging”).  
 
Genom att låta partnervarumärken ta del av data möjliggör Boozt för respektive partnerva-
rumärke att optimera sitt erbjudande liksom marknadsföring efter Boozts målgrupp. Ge-
nom att låta partners använda och hantera data stärks relationen samtidigt som bolagets 
arbete för att erbjuda ett relevant utbud underlättas.  
 
Boozt erhåller också intäkter från att låta partnervarumärken marknadsföra sina produkter 
via bolagets ägda kanaler, så som exempelvis hemsida/onlinebutiker eller sociala medier 
som Facebook. Under 2019 uppgick intäkter från marknadsföring till cirka 46 miljoner kro-
nor. 
 
 
 
 
 
 

  

Intäkter från marknadsföring redo-
visas som övrig nettoomsättning. 
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En lojal kundbas 
E-handel har fått ett uppsving på grund av restriktioner i kölvattnet av Covid-19-pandemin. 
Antalet aktiva kunder på Boozt.com summerade vid utgången av det tredje kvartalet upp 
till nästan 1,9 miljoner stycken. Vid utgången av 2019 var antalet aktiva kunder 1,6 miljoner 
kunder. 
 

Bred kundgrupp ger bra betyg 
Just nu satsar Boozt på att via sina onlinebutiker ta en ledande position i Norden. Bolagets 
huvudsakliga kundgrupp består av personer som efterfrågar välkända varumärken med 
bra kvalitet i den högre prisklassen. Den största åldersgruppen i kundbasen är kunder mel-
lan 24 och 54 år som genererade mer än 70 procent av nettoomsättningen under 2019.  
 
Könsfördelningen bland kunderna är förhållandevis neutral med en viss övervikt mot kvinn-
liga kunder. Samtidigt har bolaget meddelat att antalet manliga kunder har ökat. Den ty-
piska kunden en inkomst som ligger över genomsnittet. 
 
Kundgrupp  
 

 
 

Källa: autostoresystem.com 

 

Växande kundbas och ökad trafik 

Boozt.com: En aktiv och växande kundbas 
Antalet aktiva kunder inkluderar kunder som genomfört ett köp under de senaste 12 måna-
derna. Som framgår i den vänstra grafen nedan var antalet aktiva kunder på Boozt.com 
cirka 1,6 miljoner stycken vid utgången av 2019. Det motsvararar en genomsnittlig ökning 
per år om 29,6 procent sedan 2015 då antalet aktiva kunder var strax söder om 0,6 miljo-
ner stycken. Den aktiva kundbasen efter utgången av det tredje kvartalet var knappt 1,9 
miljoner stycken. Zalando, som är en betydligt mycket större spelare aktiv på en större 
marknad, hade vid utgången av det tredje kvartalet 35,6 miljoner aktiva kunder.  
 
Boozt.com: Antal aktiva kunder (1000)  True frequency, Boozt.com vs. Zalando 

 

 

  

 

YTD = Första till och med  tredje kvartalet 2020. Källa: Bolagsinformation   Källa: Bolagsinformation 

 
True frequency definieras som tidigare nämnts som antalet beställningar per aktiv kund 
och 12-månadersperiod. Som framgår i den högra grafen ovan var True frequency för 
Boozt.com 6,7 beställningar under 2019 – det är väl över Zalando. True frequency för 
Boozt.com backade dock aningen under 2019 samtidigt som Zalandos True frequency 
fortsatte att växa.  
 
Under de tre första kvartalen 2020 var True frequency för Boozt.com 7,1 beställningar, 
vilket kan jämföras mot 8,0 samma kvartal 2019. Boozt.com har dock fortsatt en True fre-
quency som överskrider den hos Zalando (4,8 beställningar rullande tolv månader efter det 
tredje kvartalet 2020). Det kan bland annat bero på bolagets effektiva marknadsföring mot 
befintlig kundbas men också på att bolagets huvudsakliga kundgrupp är mer lojala och har 
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en större budget för inköp inom mode och skönhet. Att bolagets kunder är mer lojala kan i 
sin tur bero på att de är mindre priskänsliga.  
 
Boozt.com: Antalet webbesök (miljoner stycken)  Konverteringsgrad, Boozt.com vs Zalando 

 

 

  

 

RTM = Rullande 12 månader. Källa: Bolagsinformation   RTM = Rullande 12 månader. Källa: Bolagsinformation 

 
Ovan till vänster visas antalet webbesök på Boozt.com. Som framgår uppgick antalet 
webbesök till cirka 135 miljoner stycken under 2019. I genomsnitt har antalet webbesök 
ökat med 32,8 procent per år under perioden 2015-2019. Rullande 12 månader efter ut-
gången av det tredje kvartalet 2020 var antalet webbesök uppe i cirka 149 miljoner 
stycken. Det fjärde kvartalet tenderar att vara det säsongsmässigt starkaste kvartalet både 
i termer av nettoomsättning och webb-trafik. Helåret 2020 kommer med stor sannolikhet 
visa på stark tillväxt även antalet i webbesökare. 
 
Konverteringsgrad (graf till höger ovan) definieras som antalet beställningar dividerat med 
antalet webbesök. Efter det tredje kvartalet 2020 var konverteringsgraden för Boozt.com 
2,9 procent rullande tolv månader. Sektorkollegan Zalando hade en konverteringsgrad om 
3,4 procent rullande tolv månader efter det tredje kvartalet 2020. Här ligger bolaget alltså 
något efter sektorkollegan Zalando. En möjlig delförklaring kan vara att Boozt i stor ut-
sträckning satsar på att utöka kännedomen om Boozt som varumärke. Det kan i sin tur 
möjligen generera besökare utan avsikt att handla. Notera dock att även Zalando har haft 
en fallande konverteringsgrad sedan 2018.  
 

Booztlet.com: Ökad trafik med förbättringsmöjligheter med ökad kundkännedom 
Likt intäkterna har Booztlet.com snabbt ökat antalet webbesök. Under 2019 uppgick anta-
let webbesök till 16,3 miljoner stycken. Vid utgången av det tredje kvartalet hade antalet 
webbesök på Booztlet.com ökat till 29,5 miljoner stycken, rullande tolv månader. Med 
andra ord ser det ut som om Booztlet.com kommer visa på god tillväxt i antalet webbesök 
under helåret 2020, givet att det fjärde kvartalet tenderar att vara det säsongsmässigt 
starkaste kvartalet. 
 
Booztlet.com: Webbesök (miljoner stycken)  Booztlet.com: Antal beställningar (miljoner stycken) 
 

 

  

 

RTM = Rullande 12 månader. Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation  

 
Studerar vi antalet webbesök rullande tolv månader är Boozt.com fortfarande fem gånger 
större än Booztlet.com. Räknat på nettoomsättning är Boozt.com nästan åtta gånger 
större. Samtidigt lanserades Boozt.com 2011 medan Booztlet.com lanserades 2016. Det 
innebär också att bolaget har betydligt mycket mer data/information om sina aktiva kun-
der på Boozt.com jämfört med Booztlet.com. Det påverkar i sin tur rimligtvis bolagets för-
måga att marknadsföra och optimera erbjudandet (främst mot aktiva kunder). Det kan 
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också vara en förklaring till varför konverteringsgraden ligger något lägre för Booztlet.com 
jämfört med Boozt.com. Se graf nedan. 
 
Konverteringsgrad, Booztlet.com vs. Boozt.com 
 

 

Källa: Bolagsinformation 

 
Under perioden 2015-2019 har Boozt.com förbättrat sin konverteringsgrad med 0,4 pro-
centenheter (från 2,5 till 2,9 procent). Vi tror att bolaget över tid kan lyfta konverteringsgra-
den även på Booztlet.com. 
 

Hög kundnöjdhet ger lönsamhet och underlättar kundsanskaffning 
Boozt.com liksom Booztlet.com har ett högt betyg på Trustpilot i relation till utvalda sek-
torkollegor. Som framgår i grafen nedan har Boozt.com ett betyg på 4,6 och Booztlet.com 
ett betyg på 4,5. Det är väl över genomsnittet. Av de utvalda referensföretagen är det bara 
Care of Carl som ligger högre. Kundnöjdhet är givetvis viktigt för att växa basen av åter-
kommande kunder som är de mest lönsamma kunderna (CLV-kurvan stiger ju längre tid en 
kund är aktiv och med hur frekvent denne handlar).  
 
Betyg på Trustpilot (max 5,0) 
 

 

2020-12-22. Källa: se.truspilot.com 

 
De låga betygen Zalando.se får på Trustpilot (2,2 av fem) står samtidigt i motsättning till E-
barometerns rankning av konsumenters e-handelsföretag i Sverige. I denna ranking ham-
nar Zalando på andra plats och Boozt på åttonde plats. Det är samtidigt tydligt att Boozt 
jobbat bättre på sin marknadsföring via Trustpilot än vad Zalando har gjort, till exempel 
genom att skicka uppmaningar via e-post att betygsätta en beställning. Det bevisas av de 
cirka 1 000 svaren för Zalando jämfört med cirka 250 000 från Boozt. En tolkning är att 
huvudsakligen missnöjda kunder svarat. Värdet för Zalando bör inte ses som ett värde 
från ett oberoende urval. Vi tror också att de som svarar på Trustpilot i större utsträckning 
är förstagångskunder än de som svarar i E-barometerns undersökning. Hur vi än vrider och 
vänder på signalerar ett högt betyg på Trustpilot trygghet som med stor sannolikhet också 
underlättar kundanskaffningen. 
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Teknik driver branschen framåt 
För att skapa hållbar tillväxt med hög kundnöjdhet liksom lönsamhet inom e-handel är det 
viktigt att alla processer och funktioner verkar i symbios. Som tidigare nämnts är Boozt ett 
tekniktungt bolag: E-handeln drivs på en egenutvecklad e-handelsplattform och orderflödet 
liksom verksamheten kretsar kring en teknisk infrastruktur som kopplar samman bolagets 
olika system och funktioner inkluderat finans, sälj och marknad liksom lager och logistik. 
Bolaget har investerat och avser fortsätta investera stora summor för att utveckla och 
upprätthålla denna integrerade plattform som kallas för Boozt Solar System. 
 
Den stora uppsidan med att ha ett egenutvecklat system är att bolaget får full kontroll och 
kan på så sätt skapa sig konkurrensfördelar som leder till bättre effektivitet och högre 
kundnöjdhet.  
 
Teknisk plattform, ”Boozt Solar System”, med data i fokus 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation  

 

Teknik och innovation påskyndar beteendeförändringar 
Innovation och teknik driver bolaget liksom branschen framåt och kan påskynda över-
gången av köpbeteenden, från fysisk handel till online. Tidigare nämnda storleksalgoritm 
är ett bra exempel. Teknik kan också förbättra lönsamheten och minska miljöavtrycket.  
 
Under 2019 förvärvades Touchlogic, vilket lade grunden för bildandet av Boozt Innovation 
Lab. Enhetens huvudsakliga uppgift är att säkerställa bolagets position som en framstå-
ende e-handelsaktör från ett teknikperspektiv. Det innefattar områden som dataanalys och 
augmented reality.  
 
Augmented reality, eller förstärkt verklighet, innebär att ett digitalt lager adderas till verklig-
heten. Tekniken är i dag väl utvecklad för mobiltelefonen och kan komma att få en viktig 
plats inom bland annat e-handel. Augmented reality medför att kunden kan prova en pro-
dukt, exempelvis ett par solglasögon, i digitalt format. Tekniken används också av bland 
annat IKEA där kunderna kan placera ut digitala möbler och annan inredning i rummet. 
 
Augmented Reality i mobiltelefonen  Augmented Reality på surfplatta 

 

 
 

  

 

Källa: Ikea   Källa: Stylelab by Synsam 
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Hållbarhet 
Boozt är huvudsakligen verksamt i Norden och köper in produkter från leverantörer på den 
lokala marknaden. Som tidigare nämnts skickas returer tillbaka till lagret i Ängelholm sam-
tidigt som flertalet av sektorkollegorna har kritiserats för att returer skickas utomlands för 
att hanteras och sedan skickas tillbaka till det lokala lagret i andra vända. De länder där 
returerna hanteras är framför allt Estland och till viss del Polen. Estniska Boomerang Dis-
tribution har som verksamhet att ta hand om returer och hanterar omkring sex miljoner 
sådana om året. 
 

CO2-utsläpp 
Boozt rapporterar sin miljöpåverkan i termer av CO2e-utsläpp (växthusgaser) enligt GHG-
protokollet. Detta protokoll delar upp utsläpp i tre olika ”scope” (områden). Systemet har 
givetvis nackdelar liksom fördelar.  
 
▪ Scope 1: Avser de direkta utsläppen från källor som ägs av verksamheten. 

▪ Scope 2: Avser den energi som köps in till verksamheten för exempelvis huvudkontor 
och hanteringscenter. 

▪ Scope 3: Avser de indirekta utsläppen förknippade med hela värdekedjan som sker 
utanför företagets gränser, så som frakt för leveranser och returer liksom utsläpp från 
produktion av varor och tjänster som köps in. 

 
Tabell nedan till vänster följer en jämförelse mellan Boozt och sektorkollegan Zalando 
mätt i kg CO2e per beställning för de tre olika områdena. Som framgår är Boozt överläg-
sen Zalando i detta avseende. Boozt har exempelvis noll utsläpp hänförligt till Scope 2. Det 
beror på att bolaget nyttjar grön energi för både huvudkontoret i Malmö liksom Boozt Ful-
fillment Center i Ängelholm. Bolaget kan också hålla nere utsläppen i scope 3, exempelvis 
då hemsidan ligger på servrar som drivs med grön energi.  
 
kg CO2e per beställning, Boozt vs. Zalando  kg CO2 per beställning, Boozt vs. Zalando 

 

 Boozt Zalando 

Scope 1 20 41 

Scope 2 0 16 

Scope 3 516 1 755 

   

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 
Enligt Boozts egen omräkning har bolaget ett CO2-utsläpp på 314 gram per beställning, 
inklusive returer, vilket enligt Boozt är de bästa värdena i branschen. Se graf till höger ovan 
liksom bild nedan 
 
Totalt CO2-utsläpp per beställning 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 
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Lägre utsläpp i relation till fysiska butiker 
Boozt har också är väldigt låga värden jämfört med den mängd CO2 som släpps ut per 
plagg vid försäljning till slutkund i fysiska butiker. I detta fall måste produkten dels levere-
ras från lager till butik, dels måste kunden ta sig till butiken, vilket ger upphov till CO-
utsläpp. Som jämförelse släpper en modern bil ut i storleksordningen 100-150 g CO2 per 
kilometer. En liter bensin eller diesel ger upphov till omkring tre kg CO2 vid förbränning. 
 
Boozt har gjort en uträkning av de sammanlagda CO2-utsläppen under en livscykel på ett 
klädesplagg fördelat på (i) tillverkning fram till distribution och (ii) distribution. Distribut-
ionsutsläppen i samband med en beställning från Boozt utgör endast en procent, eller 
112g CO2, av de totala utsläppen som ligger på cirka 10 kg. Se bild nedan. 
 
Totalt CO2-utsläpp: Ett par jeans som säljs i Sverige, Boozt vs. fysisk butik 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Vid försäljning i butik står distributionsutsläppen för 16 procent av de totala utsläppen 
under en livscykel, se figur nedan. Boozts verksamhet har ett lägre CO2-avtryck än butiks-
försäljning mycket tack vare ett effektivt distributionsnät, att lagret ligger nära kunderna 
och att returerna hanteras i lagret.  
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Finansiella mål och förvärvsstrategi 
Mål om tillväxt och EBIT-marginal 
Boozt mål är att växa avsevärt snabbare än genomsnittet för e-handelsmarknaden i Nor-
den och samtidigt förbätta rörelsemarginalen som skall ligga på minst sex procent under 
2022. 
 

Utdelningspolicy 
Delar av den befintlig kassan liksom vinst skall investeras i kapacitet, lagervaror, mjukvara 
och humankapital. I andra hand skall kapital användas för strategiska uppköp av bolag i 
Norden. Först när båda dessa möjligheter har uttömts, vilket inte bedöms ske på medel-
lång sikt, blir det relevant att betala ut överskottskapital till aktieägarna. 
 

Parallellnotering i Köpenhamn 
I samband med parallellnoteringen på Nasdaq Köpenhamn tillfördes bolaget cirka 602 
miljoner DKK (drygt 420 miljoner SEK) i likvida medel före relaterade kostnader genom en 
nyemission. Cirka 2 600 investerare erhöll nya aktier i Boozt. Pengarna avses nyttjas för 
att driva på den organiska tillväxten till förvärv.  
 
Totalt CO2-utsläpp: Ett par jeans som säljs i Sverige, Boozt vs. fysisk butik 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 
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Marknad och konkurrens 
Boozts geografiska huvudmarknad är Norden, eller närmare bestämt Sverige, Danmark, Norge och Fin-
land. Värdet på bolagets huvudmarknad inom varukategorierna mode, sport och heminredning upp-
skattas vara värd cirka 104 miljarder kronor under 2020 och växa med cirka 7,5 procent per år fram till 
2025. Zalando och Nelly bedöms vara de främsta noterade branschkollegorna. Amazon är på ingång 
men bedöms inte utgöra något större hot i närtid.  
 

E-handel 
I Europa och Norden drivs marknaden av beteendeförändringar 
Tyskland, följt av Storbritannien och Frankrike är de största marknaderna i Europa enligt 
rapporten ”E-commerce in Europe 2020” publicerad av Postnord. Vad gäller e-handelsbo-
lag är Amazon, Ebay och Zalando framträdande spelare. Även Alibaba är en stor aktör i 
Europa.  
 
Enligt eMarkets värderades den europeiska näthandeln till 349 miljarder EUR (cirka 3 500 
miljarder kronor) eller 10 procent av detaljhandeln år 2019. Tillväxten i Europa uppgick till 
cirka tio procent vilket kan jämföras mot Asien och stillahavsområdet som växte med 25 
procent samma år. Vi bedömer att den största bidragande faktor till den stora skillnaden i 
tillväxttakt, mellan exempelvis Asien och Europa, är att den ekonomiska utvecklingen lik-
som tillväxten i antalet internetanvändare inte är lika stark i Europa som i Asien. Se graf 
nedan. 
 
Tillväxt under 2019 
 

 

Källa: eMarketer 

 
Då internetanvändningen i Europa är väl utbredd är det beteendeförändringar som driver 
tillväxten i Europa – alltså att fler väljer att handla online istället för i fysiska butiker. Här  
kan den tekniska utvecklingen som underlättar övergången spela en framträdande roll.  
 
Andel av befolkning med tillgång till internet 
 

 

Q3 2020. Källa: Internet World Stats 

 

Norden 
E-handeln i Norden är välutvecklad, mycket tack vare att en hög andel av befolkningen se-
dan en längre tid tillbaka är vana internetanvändare. I rapporten ”E-handel i Norden” för 
2019 uppskattar Postnord att runt 64 procent av nordborna handlar regelbundet online. 
Det är en ökning med tre procentenheter från 61 procent 2018. 
 
Postnord uppskattar också att det sammanlagda värdet på detaljhandel online i Norden 
uppgick till 243 miljarder kronor under 2019. Se grafen nedan för fördelningen mellan de 
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nordiska länderna, exkluderat Island. En del av e-handeln i varje land bestod av beställ-
ningar från utländska e-handelsaktörer. Boozts leveranser till länder utanför Sverige är ett 
exempel på e-handel över gränserna.  
 
E-handel i Norden 2019 fördelat på land, mrd SEK 
 

 

Källa: Postnord 

 

Beteendeförändringar redan långt gångna 
Enligt tidigare nämnda rapport publicerad av Postnord uppskattas att 70 procent av be-
folkningen i åldersgruppen 18-79 år i Sverige handlat online under 2019. Det är en ökning 
från år 2017 då motsvarande siffra var 66 procent. I Finland var andelen 50 procent under 
2019 – en ökning med fyra procentenheter från 2017.  
 
Andel av befolkningen som e-handlat en månad av året  E-handelsbolag som i huvudsak säljer over mobiltelefon 
 

 

  

 

Källa: Postnord  Källa: Postnord 

 
Under de senaste åren har mobiltelefonen blir en allt viktigare plattform. Andelen försälj-
ning via mobiltelefonen har också ökat kraftigt i Norden, se grafen ovan till höger.  
 

Smittrisk och restriktioner lyfter e-handel 
Covid-19-pandemin har orsakat förändringar i konsumenters beteenden. Nedstängningar 
och restriktioner som pandemin medfört kommer att accelerera utvecklingen inom e-han-
del och förstärka befintliga trender. Nedan visas Postnords uppskattning av hur stor andel 
av den svenska befolkningen som handlat online under en specifik månad, januari till no-
vember 2020. Genomsnittet över perioden är 75 procent, vilket kan jämföras med 70 pro-
cent under 2019 
 
Andel av befolkningen som e-handlat under en specifik månad, Sverige 
 

 

Källa: Postnord 

 
Enligt E-barometern publicerad av Postnord är skönhet och hälsa (med betoning på hälsa 
och apotek online) den varukategori som sett den största uppsvingen. I genomsnitt har 
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andelen e-handelskonsumenter som handlat varor inom kategorin skönhet/hälsa ökat med 
6,7 procentenheter under perioden den första till det tredje kvartalet 2020, jämfört med 
samma period 2019. Se graf i mitten nedan. 
 
Kläder och skor  Skönhet/hälsa  Möbler och heminredning 
 

 

  

 

  

 

Källa: Postnord  Källa: Postnord  Källa: Postnord 

 
Andelen e-handelskonsumenter som handlat varor inom kategorin kläder och skor i Sve-
rige har i genomsnitt ökat med 2,0 procentenheter under perioden det första till det tredje 
kvartalet 2020, jämfört med samma period 2019. Se graf till vänster ovan. Inom varukate-
gorin möbler och heminredning har andelen e-handlare som handlat varor inom denna 
kategori ökat med 1,3 procentenhet. 
 

Kan det hålla i sig även under 2021? 
Under april–juni visade konsumentsiffrorna på i genomsnitt 34 procents tillväxt inom e-
handel. Tillväxten för e-handeln under andra kvartalet hamnade på 49 procent. I verklig-
heten bedöms tillväxten bli större. E-barometern tror därför att helårstillväxten för e-han-
deln kommer landa på runt 40 procent. Detta korrelerar tydligt med aktiekursen i de bolag 
som kunnat dra nytta av utvecklingen, såsom Boozt.  
 
Det är en öppen fråga om e-handeln kan behålla en så stor andel av marknaden under 
2021 givet att livet återgår till det normala och restriktionerna inom vanlig handel upphör. 
Vår bedömning är att e-handeln kommer att tappa något av försäljningsökningen till fy-
siska butiker under 2021.  
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Uppskattat värde, Boozts huvudmarknad 
Bolaget säljer produkter inom varukategorierna kläder och mode (inkluderat skor), sport 
och heminredning. I en ansats att uppskatta värdet på bolagets totala marknad i Norden 
(alltså huvudmarknaden) har vi bland annat studerat information från Svensk Handel, 
Boozt och McKinsey. Baserat på datapunkter från dessa källor uppskattar vi bolagets hu-
vudmarknad online i Norden till 104 miljarder kronor under år 2020. Vid utgången av 2025 
uppskattar vi att marknaden har växt till cirka 150 miljarder kronor, vilket motsvarar en 
genomsnittlig tillväxttakt per år om 7,5 procent under 2021-2025.  
 
Tillväxt i e-handel jämfört med samma månad året innan, självskattad (mrd SEK) 
 

       
Källa: Carlsquare, Boozt och McKinsey 

 

Mode 
Med information från Euromonitor och Eurostat liksom interna data uppskattar Boozt att 
den nordiska marknaden för mode hade ett totalt värde om cirka 280 miljarder kronor (fy-
sisk handel plus handel online) år 2019. Boozt uppskattar att cirka 20 procent av försälj-
ningen inom denna kategori skedde online. Med andra ord uppskattar bolaget värdet på 
sin huvudmarknad till cirka 56 miljoner kronor (20 procent × 280 miljoner kronor).  
 
Värdet på den totala marknaden för mode kommer sannolikt att sjunka under 2020. Be-
gränsad rörlighet till följd av Covid-19-pandemin har lett till en kraftig minskning av försälj-
ningen av mode-produkter, vilket emellertid nästan enbart drabbat fysiska butiker. Stilindex 
från Svensk Handel visar att den totala försäljningen av kläder minskat med 16,7 procent 
till och med oktober 2020. Genom att reducera det totala marknadsvärdet i Norden (exklu-
derat Island) för kläder och mode som uppskattats av Boozt för år 2019 med 16,7 procent 
kan vi beräkna värdet på den totala marknaden i Norden år 2020 till 233 miljarder kronor 
(280 × [1-0,167]). 
 
I McKinseys rapport ”The State of Fashion 2021” framgår att e-handel inom mode väntas 
ha en andel om 26 procent år 2020 i Europa. Genom att applicera denna andel på det to-
tala marknadsvärdet 2020 kan vi uppskatta värdet på bolagets huvudmarknad inom mode 
och kläder år 2020 till cirka 63 miljarder kronor (26 procent × 233 miljarder kronor). Se bild 
till vänster nedan. Det motsvarar en tillväxt om 8,3 procent. 
 
Antagen utveckling huvudmarknad, mode (mrd SEK)  Marknad (mrd SEK) och penetrationsgrad e-handel (%) 
 

 

  

 

Källa: Svensk Handel, Boozt, McKinsey och Carlsquare  Källa: Svensk Handel, Boozt, McKinsey och Carlsquare 

 
I samma rapport framgår också att McKinsey tror att e-handelns andel i Europa kommer 
minska med 22 procent under innevarande år, 2021. För att göra ett antagande om värdet 
på bolagets huvudmarknad för kläder och mode under innevarande år har vi (i) justerar 
upp Boozts antagande om det totala marknadsvärdet från 2019 med två procentenheter 
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och (ii) applicerat McKinseys antagande om e-handelns penetrationsgrad 2021.  Genom 
denna metod kan vi uppskatta det totala värdet för online-marknaden för kläder och mode 
till 63 miljarder kronor (280 miljarder kronor × 1,02 × 22 procent).  Se bild till vänster ovan. 
 
För att uppskatta värdet på bolagets huvudmarknad för perioden 2022-2025 har vi (i) anta-
git att den totala marknaden för kläder och mode växer med två procent per år och (ii) att 
e-handelns andel ökar från 22 procent år 2021 till 28 procent 2025 (i linje med framträ-
dande marknader som Storbritannien). Genom denna metod kan bolagets huvudmarknad 
inom kläder och mode uppskattas till mellan 70 och 87 miljarder kronor under perioden 
2022-2025. 
 

Sport 
Boozt är även verksamt på marknaderna för sportkläder. Bolaget uppskattar värdet på den 
totala marknaden för sportkläder i Sverige, Danmark och Norge till 45 miljarder kronor. För 
att inkludera Finland har vi justerat upp den angivna siffran med nästan 26 procent (base-
rat på befolkningsmängd) och landar då på ett antagande om värdet på den totala mark-
naden för kategorin sport för hela Norden (exkluderat Island) om cirka 57 miljarder kronor.  
 
Under kategorin sport säljer bolaget sportkläder, inte sportutrustning. Därför har vi antagit 
samma tillväxttakt för den totala marknaden för sport som för mode – alltså två procent 
per år. Vi har också antagit samma penetrationsgrad för e-handel inom sport som för 
mode – alltså 20 procent år 2019, 26 procent år 2020, 22 procent år 2021 som lyfter till 28 
procent till år 2025. Graf nedan till vänster visar det uppskattade värdet på marknaden i 
Norden för sport under perioden 2019-2025. 
 
Antagen utveckling huvudmarknad, sport (mrd SEK)  Marknad (mrd SEK) och penetrationsgrad e-handel (%) 
 

 

  

 

Källa: Boozt, McKinsey och Carlsquare  Källa: Boozt, Postnord och Carlsquare 

 

Heminredning 
Boozt uppskattar värdet på den totala marknaden för heminredning på dess huvudmark-
nad till 80 miljarder kronor. Vi har antagit att den totala marknaden växer med två procent 
per år. Enligt Postnords rapport ”E-handel i Norden” för 2019 har cirka 11 procent av e-
handelskonsumeter i Norden handlat möbler/heminredning. Därför har vi också antagit att 
e-handeln inom denna varukategori hade en penetrationsgrad om 11 procent under 2019. 
Med denna information beräknar vi värdet på marknaden i Norden för heminredning till 
cirka nio miljoner 2019. Marknaden växer i vårt scenario till cirka 14 miljarder kronor till 
2025 på penetrationsgraden är antagen till 15 procent. 
 
Antagen utveckling huvudmarknad, heminred. (Mrd SEK)  Marknad (mrd SEK) och penetrationsgrad e-handel (%) 
 

 

  

 

Källa: Boozt och Carlsquare  Källa: Boozt, Postnord och Carlsquare 
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Antalet branschkollegor ökar 
Populära e-handelsföretag i Sverige 
I den senaste årsrapporten för e-barometern från 2019 fick konsumenter ange sitt favorit-
företag inom e-handel. Zalando ligger på andraplats efter Apotea. Boozt återfinns på plats 
nio. Flertalet av bolagets sektorkollegor hamnar på top-20-listan. Asos hamnade på en 
12e-plats, Sportamore på en 17e plats liksom Nelly och Åhlens på en 19e- respektive 
20e.plats. 
 
Populära e-handelsföretag i Sverige, 2019  Populära e-handelsföretag i Danmark, 2019 

 

Placering Bolag Andel röster 

1 Apotea 15% 

2 Zalando 6% 

3 Cdon 4% 

4 Adlibris 4% 

5 H&M 4% 

6 Tradera 2% 

7 Webhallen 2% 

8 Amazon 2% 

9 Boozt 2% 

10 Bokus 2% 

  

  

Placering Bolag Andel 

1 Zalando 4,1% 

2 Just-eat 1,9% 

3 Nemlig.com 1,7% 

4 H&M 1,5% 

5 Matas Webshop 1,5% 

6 Coop.dk 1,4% 

7 Amazon 1,3% 

8 Wish.com 2,0% 

… … … 

15 Boozt 0,9% 

   

Källa: Bolagsinformation  Källa: Dansk Erhverv 

 
I Danmark har tillfrågade fått svara på frågan: Vad heter den butik du sist handlade i på 
Internet oberoende av kategori? Som framgår av tabellen till höger ovan hamnar Zalando i 
topp även i Danmark. Boozt hamnar på 15e plats. Tar vi bort matrelaterad online-handel, e-
handel relaterad till resor, spel och bankverksamhet (Saxo) hamnar Boozt på en 7e-plats, 
efter Ebay. 
 

Inträdesbarriärer skapas bland annat genom storlek 
Konkurrensfördelar inom e-handel kan i många avseenden kopplas till skalfördelar. Ett 
större bolag kan hantera större volymer till lägre kostnad per beställning och har typiskt 
sett också mer resurser till marknadsföring och investeringar i digitala lösningar (bland 
annat hemsida). Eftersom det allra viktigaste för konsumenterna i en webbutik enlingt e-
barometern är bra produktinformation (96 procent), en lättnavigerad sida (92 procent) och 
användarvänliga sökfunktioner (91 procent) är en stor utvecklingsbudget och hög trafik en 
konkurrensfördel då det möjliggör konstant optimering. Med tanke på att en stor del av 
köpen sker via mobiltelefon är det ett krav att sidan är anpassad till detta. 
 

Högre marginaler i större e-handelsföretag 
Fasta kostnader som administration, hyra och lagerkostnader kan fördelas ut på fler ordrar 
när verksamheten växer. Storlek utgör således i sig en konkurrensfördel som exempelvis 
ger möjligheten att ta lägre priser eller omsätta även utgående sortiment. Storlek och varu-
märkeskännedom möjliggör också en högre marginal som kan återinvesteras i marknads-
föring eller andra värdehöjande initiativ, till exempel utveckling av varulager eller system 
som möjliggör fortsatt hållbar tillväxt. 
 

Tillgång till data och verktyg för analys ger fördelar 
Boozts digitaliserade infrastruktur gör det möjligt att analysera den stora mängd data som 
hela tiden genereras. Genom användning av big data och artificiell intelligens (maskininlär-
ning) kan konsumentbeteenden följas och erbjudanden förbättras. Denna möjlighet finns 
inte hos nystartade och mindre bolag. Enligt E-barometern är det endast runt ett av fem 
bolag som anser sig kunna följa kunden under köpprocessens gång om kunden använt 
flera enheter som exempelvis mobiltelefon och dator. Däremot finns verktyg från tredje 
part, i synnerhet från Google, som gör att mindre bolag kan analysera resultatet av investe-
ringar i marknadsföring i viss detalj. 
 

Samtidigt växer antalet e-handelsföretag 
Enligt rapporten ”Stilanalys 1/2020” publicerad av Svensk Handel uppgick antalet mode-
handelsföretag (kläder och skor) som huvudsakligen bedriver e-handel till 2 695 stycken. 
Det motsvarar en ökning med 6,3 procent.  
 
Modehandelsföretag som i huvudsak bedriver handel genom fysiska butiker minskade 
samtidigt med 5,3 procent till 4 512 stycken. Totalt minskade antalet modehandelsföretag 
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med 1,3 procent till 7 207 stycken. Detta medför att konkurrensen online blir hårdare sam-
tidigt som den totala konkurrensen, då även inkluderat fysisk handel, minskar i termer av 
antalet konkurrerande företag.  
 
Modeföretag, huvudsakligen e-handel (tusental)  Modeföretag, huvudsakligen fysiska butiker (tusentals) 
 

 

  

 

Källa: Stilanalys 1/2020, Svensk Handel  Källa: Stilanalys 1/2020, Svensk Handel 

 
Covid-19 pandemin har rimligtvis påverkat bilden ovan. Den fysiska handeln är den som 
tagit den stora smällen av de två och antalet konkurser har ökat.  
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Listade branschkollegor 
Vi har identifierat åtta listade sektorkollegor till Boozt som handlas i Europa eller USA. De 
gemensamma nämnarna är att den huvudsakliga försäljningen kommer från e-handel 
inom närliggande varukategorier. En gemensam faktor, som skiljer de utvalda branschkol-
legorna från Boozt, är att de utvalda bolagen har egna varumärken. 
 
Multiplar, listade branschkollegor  
 

 Ticker Land 
Marknadsv. 

(MSEK) 
EV/Sales, 

2020P 
EV/EBITDA, 

2020P 
EV/EBIT, 

2020P P/E, 2020P P/B, 2020P 

Zalando SE ZAL DE 257 693 2,5x 32,6x 51,4x 114,4x 12,9x 

Nelly Group AB (publ) NELLY SE 647 NaN NaN NaN NaN NaN 

ASOS PLC ASC GB 57 145 1,1x 13,8x 24,6x 35,6x 5,3x 

Boohoo Group PLC BOO GB 49 761 2,4x 25,2x 28,4x 41,2x 8,2x 

Footway Group AB FOOT B SE 2 051 NaN NaN NaN NaN NaN 

Revolve Group Inc RVLV US 22 028 2,7x 25,3x 28,5x 59,9x 15,1x 

Median     35 894 2,4x 25,2x 28,5x 50,5x 10,5x 

Genomsnitt   64 887 2,2x 24,2x 33,2x 62,8x 10,4x 

Max   257 693 2,7x 32,6x 51,4x 114,4x 15,1x 

Min   647 1,1x 13,8x 24,6x 35,6x 5,3x 

Boozt AB BOOZT SE 10 699 2,3x 23,2x 35,2x 46,2x 5,5x 

        

 LTM = Senaste tolv månaderna. Källa: Thomson Reuters Eikon 

 
Multiplar, listade branschkollegor  
 

 Ticker Land 
Marknadsv. 

(MSEK) 
EV/Sales, 

2021P 
EV/EBITDA, 

2021P 
EV/EBIT, 

2021P P/E, 2021P P/B, 2021P 

Zalando SE ZAL DE 257 693 2,4x 37,6x 67,3x 124,8x 11,3x 

Nelly Group AB (publ) NELLY SE 647 NaN NaN NaN NaN NaN 

ASOS PLC ASC GB 57 145 1,0x 12,5x 23,1x 34,4x 4,6x 

Boohoo Group PLC BOO GB 49 761 1,8x 19,9x 22,8x 32,9x 6,6x 

Footway Group AB FOOT B SE 2 051 NaN NaN NaN NaN NaN 

Revolve Group Inc RVLV US 22 028 2,4x 21,7x 24,3x 53,9x 12,0x 

Median     35 894 2,1x 20,8x 23,7x 44,1x 9,0x 

Genomsnitt   64 887 1,9x 22,9x 34,4x 61,5x 8,6x 

Max   257 693 2,4x 37,6x 67,3x 124,8x 12,0x 

Min   647 1,0x 12,5x 22,8x 32,9x 4,6x 

Boozt AB BOOZT SE 10 699 1,9x 21,6x 31,6x 47,1x 4,9x 

 
        

 LTM = Senaste tolv månaderna. Källa: Thomson Reuters Eikon 

 
Branschkollegor: EV/Sales och tillväxt, 2020  Branschkollegor: EV/EBIT och EBIT+tillväxt, 2021 
 

 

  

 

Källa: Thomson Reuters Eikon och Carlsquare  Källa: Thomson Reuters Eikon och Carlsquare 
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Tillväxt, bruttomarginal och rörelsemarginal 
Nedan till vänster visas medianvärde för tillväxt per år för företagen i referensgruppen. Till 
höger visas medianvärde för bruttomarginal.  
 
Branschkollegor: Tillväxt, 2016-2022  Branschkollegor: bruttomarginaler 
 

 

  

 

Inkluderade historiska data för Nelly Group AB representeras av redovisade 
data för Nelly NLY AB. Siffror i grafen visar medianvärdet. Prognoser (2020-
2022 avser Zalando, Asos, Boohoo och Revolve. Källa: Thomson Reuters Eikon 
och Carlsquare prognoser 

 Inkluderade historiska data för Nelly Group AB representeras av redovisade 
data för Nelly NLY AB. Siffror i grafen visar medianvärdet. Prognoser (2020-
2022 avser Zalando, Asos, Boohoo och Revolve. Källa: Thomson Reuters Eikon 
och Carlsquare prognoser 

 
Nedan till vänster visas medianvärde för EBIT-marginal per år för företagen i referensgrup-
pen. Till höger visas medianvärde för vinstmarginal.  
 
Branschkollegor, EBIT-marginal  Branschkollegor, vinstmarginal 
 

 

  

 

Inkluderade historiska data för Nelly Group AB representeras av redovisade 
data för Nelly NLY AB. Siffror i grafen visar medianvärdet. Prognoser (2020-
2022 avser Zalando, Asos, Boohoo och Revolve. Källa: Thomson Reuters Eikon 
och Carlsquare prognoser 

 Inkluderade historiska data för Nelly Group AB representeras av redovisade 
data för Nelly NLY AB. Siffror i grafen visar medianvärdet. Prognoser (2020-
2022 avser Zalando, Asos, Boohoo och Revolve. Källa: Thomson Reuters Eikon 
och Carlsquare prognoser 

 

Zalando och Nelly 
Av de listade företagen är det vår bedömning att Zalando och Nelly är de två företag vars 
verksamhet mest påminner om den som bolaget bedriver. Det i den bemärkelsen att en 
majoritet av intäkterna kommer från återförsäljarverksamhet.  
 

Zalando 
Zalando är ett diversifierat modeföretag inom e-handel som grundades i Berlin år 2008. 
Zalando agerar återförsäljare för över 3 000 varumärken via sin onlinebutik och fysiska 
butiker (fem stycken i Tyskland, 2019). Till skillnad från Boozt har Zalando egna märken. 
De designas av Zalando men tillverkas hos underleverantörer. De har en motsvarighet till 
Booztlet i sin Zalando Lounge som säljer rea-varor. Sedan 2015 är Zalando även en mark-
nadsplats där erkända varumärken kan integrera sina onlinebutiker med Zalando. Således 
förmedlar även Zalando kläder mot en avgift som börjar på motsvarande åtta procent av 
försäljningsvärdet. 
 
Zalando riktar sig mot kundgrupper med något lägre köpkraft med sina egna märken. Za-
landos Brand Stores däremot utgörs delvis av samma typ av märken som Boozt erbjuder. 
 
Zalandos huvudmarknad utgörs av Europa och under 2019 hade företaget runt 31 miljoner 
aktiva kunder på 17 marknader. Vidare har företaget har nio fulfillment-center utöver det 
relativt nyöppnade logistikcentrumet för Nordeuropa i Brunna utanför Stockholm.  
 

32% 34% 30% 24%
17% 18% 18%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2016 2017 2018 2019 2020P 2021P 2022P

Median Max Min BOOZT

47% 46% 46% 46% 45%
49% 50% 50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2015 2016 2017 2018 2019 2020P 2021P 2022P

Median Max Min BOOZT

3,6% 3,7%
5,5%

2,7%
3,6%

6,7% 6,1% 6,2%

-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%

2015 2016 2017 2018 2019 2020P 2021P 2022P

Median Max Min BOOZT

1,1% 1,2%
2,3%

1,5%
2,5%

5,1% 4,9% 4,9%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2015 2016 2017 2018 2019 2020P 2021P 2022P

Median Max Min BOOZT



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

26 januari 2021 

Boozt AB   |   Grundanalys     

39 / 66 
 

Omsättningen låg under 2019 på cirka 68 miljarder kronor. Samma år landade rörelsemar-
ginalen på 2,8 procent. Räknat på omsättning är Zalando cirka 20 gånger större än Boozt. 
Räknat på antal anställda är skillnaden ännu större då Zalando har runt 14 000 anställda 
medan Boozt endast har omkring 400. Zalando har avsevärt större ekonomiska resurser 
än vad Boozt har.  
 
Jämförelse nyckeltal Zalando och Boozt (MSEK), 2019 
 

Column1 Boozt Zalando 

Omsättning 3 425 68 033 

Tillväxt 23% 20% 

Bruttomarginal 39,7% 42,6% 

EBIT 91,8 1 876 

EBIT-marginal 2,7% 2,8% 

Andel hanteringskostnader 13,7% 27,3% 

Andel marknadsföringskostnader 10,0% 8,1% 

Andel admin. och övriga kostnader 10,3% 4,6% 

Antal besök (milj.)* 135 4 178 

Antal aktiva kunder* 1,61 31 

Antal beställningar* 3,9 145 

Antal beställningar per kund* 2,44 4,7 

Genomsnittligt ordervärde*  808 584 

         

 *för Boozt.com Källa: Bolagsinformation. 

 
Eftersom Zalando är Boozts utan jämförelse svåraste konkurrent är det logiskt att göra en 
bedömning av deras relativa konkurrenskraft. Att begränsa kostnader är en central del i ett 
e-handelsbolags lönsamhet och möjlighet att konkurrera. 
 
Zalandos bruttoresultat uppgick till cirka 29 miljarder kronor 2019, motsvarande en brut-
tomarginal på 42,6 procent. Det är nästan tre procentenheter bättre än Boozt som samma 
år låg på 39,7 procent. 
 
Marknadsföringskostnader för Zalando uppgick till 8,1 procent av omsättningen (7,3) me-
dan hanteringskostnader (fulfilment costs) uppgick till 27,3 procent (27,9). Tillsammans 
uppgick till dessa poster till 2 295 miljoner euro. De motsvarade 35,4 procent av omsätt-
ningen. Det är intressant att se att en minskning av hanteringskostnader möjliggjorde en 
ökning av marknadsföringskostnaderna under 2019.  
 
Administrationskostnader utgör endast 4,6 procent av omsättningen (5,0) mot Boozts 10,3 
procent (9,8). Det tyder på skalfördelar i Zalandos verksamhet. Detta motverkar delvis de 
höga hanteringskostnaderna som Zalando har. 
 
Zalando har ungefär 30 gånger fler besökare på sin hemsida jämfört med Boozt.com. An-
tal aktiva kunder är ungefär 20 gånger fler. Nästan 40 gånger fler beställningar görs på 
Zalando. Antal beställningar per kund är nästan det dubbla på Zalando. Det tyder på att 
kunderna lägger ned mer tid på Zalando och att varumärket är starkare än Boozts. Vad 
gäller genomsnittligt ordervärde däremot har Boozt.com en klar fördel: en genomsnittlig 
beställning har ett värde på strax över 800 kronor medan Zalandos ligger under 60 Euro. 
Detta är utan tvekan ett av skälen till att Boozt har en mycket lägre andel hanteringskost-
nader som andel av omsättningen: 13,7 procent mot Zalandos 27,3 procent för 2019.  
 
Zalando och Boozt har ganska olika kostnadsstrukturer, men i slutändan har bolagen väl-
digt liknande EBIT-marginaler på strax över två procent. Tillväxtsiffrorna är jämförbara, 
fast Boozt har vuxit något snabbare de senaste två åren. En slutsats är att Boozt trots att 
bolaget är mycket mindre ändå är konkurrenskraftigt mot Zalando. Detta gäller dock end-
ast på den lokala marknaden i Norden vilket betyder att Boozts tillväxtpotential, åt-
minstone i absoluta tal, på lång sikt är mycket mer begränsad än den för Zalando. 
 

Nelly Group AB 
Nelly Group AB (Nelly) hette tidigare Qliro Group AB men bytte namn i samband med utdel-
ningen av marknadsplatsen CDON AB och fintech-bolaget Qliro AB (betallösningar online). 
I dag är alltså Nelly ett renodlat svenskt modeföretag som driver onlinebutikerna Nelly och 
NLY MAN.  
 
Via flagskäppsbutiken, Nelly, agerar företaget återförsäljare för cirka 700 varumärken. I 
onlinebutiken erbjuds även kollektioner från de egna varumärkena liksom kollektioner från 
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ett samarbete med Tv-profilen och influensern Bianca Ingrosso. De egna varumärkena 
skapar en unicitet. Den huvudsakliga målgruppen för Nelly utgörs av kvinnor i åldrarna 18-
35 år. Via NLY MAN är företaget återförsäljare för cirka 300 varumärken. Den huvudsakliga 
målgruppen är män i åldrarna 18-35 år. Företagets huvudmarknad finns i Norden och totalt 
har Nelly cirka 1,2 miljoner kunder.  
 
Nelly avser flytta sitt lager till Borås under innevarande år. Avsikten är att bygga ett lager 
av typen AutoStore som skall levereras av Element Logic – alltså samma som Boozt har. 
 
Nelly NLY AB, som historiskt drivit online-handeln, hade en nettoomsättning år 2019 om 
1,4 miljarder kronor. Verksamheten växte med marginella 2,6 procent. Rörelseresultatet 
landade på -3,7 miljoner kronor.  
 

Andra listade e-handelsföretag med fokus på mode 
ASOS PLC är ett brittiskt modeföretag inom e-handel som har konsumenter i 20-årsåldern 
som huvudsaklig målgrupp. Företaget säljer omkring 85 000 olika varor, dels från ASOS 
egna märken, dels från ett 20-tal andra större märken. ASOS har en outlet liksom en mark-
nadsplats där över 800 mindre butiker förmedlar sina kollektioner. Den svenska onlinebuti-
ken lanserades under 2018. En dansk onlinebutik lanserades 2019. Asos erbjuder inte va-
ror inom heminredning och möbler.  
 
Företaget hade vid utgången av räkenskapsår 2019/20 omkring 23 miljoner aktiva kunder. 
Det genomsnittligt ordervärde inklusive moms var 71,9 GBP. Omsättningen för räken-
skapsåret 2019/20 (september till augusti) var cirka 37,7 miljarder kronor (3,3 miljarder 
GBP). Omsättningen ökade under det senaste räkenskapsåret med 16 procent. Asos delar 
upp sin marknad på Storbritannien, EU, USA och Övriga världen. Storbritannien och EU ut-
gjorde nästan 70 procent av intäkterna under räkenskapsåret 2019/2020. EBIT-resultatet 
2019/20 landade på cirka 1,8 miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 4,8 pro-
cent. 
 
Boohoo Group PLC är ett brittiskt modeföretag med ett tydligt fokus på fast fashion. Före-
taget säljer sitt eget varumärke till en målgrupp bestående av konsumenter inom åldrarna 
16-40 år via sin webbutik men också via andra webbutiker och NA-KD. Boohoo har inte 
produkter inom kategorin heminredning och möbler. Inom skönhet erbjuds dock produkter 
från externa varumärken.  
 
Företaget delar upp sin marknad på Storbritannien, Europa, USA och övriga världen. Stor-
britannien tillsammans med Europa är bidrog tillsammans med cirka 70 procent av intäk-
terna under räkenskapsåret 2019/20 som uppgick till 15,2 miljarder kronor (1,3 miljarder 
GBP). Rörelsemarginalen landade på 7,3 procent. 
 
Footway Group AB är en e-handelskoncern som via onlinebutiker som Footway.com, Spor-
tamore.com Brandos.com och Solestoy.se agerar återförsäljare av huvudsakligen skor, 
sportkläder och sportartiklar. Företagets huvudsakliga marknad finns i Norden med Sve-
rige som den enskilt viktigaste marknaden. Omsättningen år 2019 var 991 miljoner kronor 
och EBIT-resultat var 15 miljoner kronor. Sportamore förvärvades i april 2020 och under de 
tre första kvartalen 2020 har en omsättning på cirka 1,3 miljarder redovisats. 
 
Revolve Group Inc är ett amerikanskt modeföretag inom e-handel med egna märken. All 
försäljning sker från Nordamerika. Omsättningen år 2019 var 601 miljoner USD med en 
EBIT på 48 miljoner USD; siffrorna för 2018 var 499 miljoner USD respektive 42 miljoner 
USD. 
 

Övriga bolag 
Nedan har vi listat en rad onoterade e-handelsföretag verksamma i Norden inom mode 
och kläder: 
 
▪ Ellos säljer i huvudsak varor och produkter från både egna och externa varumärken 

inom främst kategorierna mode, sport och heminredning. Omsättningen under 2019 
uppgick enligt allabolag.se till cirka 2,2 miljarder kronor och nettoresultatet till cirka 
fyra miljoner kronor. 

▪ NA-KD säljer i huvudsak varor och produkter från både egna och externa varumärken 
inom främst kategorierna mode, sport och heminredning. Omsättningen under 2019 
uppgick enligt allabolag.se till cirka 1,3 miljarder kronor och nettoresultatet till minus 
cirka 110 miljoner kronor. 
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▪ Cellbes säljer varor främst inom kategorierna mode och heminredning. Omsättningen 
under 2019 uppgick enligt allabolag.se till cirka 0,8 miljarder kronor och nettoresultatet 
till cirka fyra miljoner kronor.  

▪ Bubbleroom säljer i huvudsak varor och produkter från både egna och externa varu-
märken inom mode. Omsättningen under 2019 uppgick enligt allabolag.se till cirka 0,4 
miljarder kronor och nettoresultatet till minus cirka 14,8 miljoner kronor. 

▪ Junkyard säljer i huvudsak varor och produkter från externa varumärken inom främst 
kategorierna mode. Omsättningen under 2019 uppgick enligt allabolag.se till cirka 0,3 
miljarder kronor och nettoresultatet till minus cirka 12,1 miljoner kronor. 

▪ Care of Carl säljer i huvudsak varor och produkter från externa varumärken inom 
främst kategorierna mode. Den huvudsakliga målgruppen är män. Omsättningen under 
2019 uppgick enligt allabolag.se till cirka 260 miljoner kronor och nettoresultatet till 
minus cirka 7,4 miljoner kronor. 

▪ Bubbleroom säljer i huvudsak varor och produkter från både egna och externa varu-
märken inom mode. Omsättningen under 2019 uppgick enligt allabolag.se till cirka 430 
miljoner kronor och nettoresultatet till minus cirka 14,8 miljoner kronor. 

▪ Zoovillage säljer i huvudsak varor och produkter från externa varumärken inom mode. 
Omsättningen under 2019 uppgick enligt allabolag.se till cirka 130 miljoner kronor och 
nettoresultatet till minus cirka 7,2 miljoner kronor. 

 
E-handelsjätten Amazon lanserade sin svenska hemsida strax innan jul 2020. Amazon 
säljer allt från elektronik till böcker, kläder och mode liksom möbler och sportartiklar. Ama-
zon erbjuds som en marknadsplats där varor och produkter förmedlas men Amazon har 
också egna lager, bland annat ett i Eskilstuna, för de mest kuranta produkterna.  
 
Vissa varumärken, så som Filippa K och BOSS, säljer kollektioner för utgående säsonger 
via Amazon. Även om utbudet av varumärken förefaller begränsat konkurrerar Amazon 
således om samma kundgrupp som Booztlet.com.  
 
Amazon har också ett enormt teknologiskt och ekonomiskt övertag. Exempelvis är ett sy-
stem för leverans via drönare under utveckling. På längre sikt har Amazon potential att bli 
en tydligare konkurrent som pressar marginalerna. 
 
Boozt konkurrerar även med mer traditionella kedjor som Hennes & Mauritz och Inditex 
(Zara med flera varumärken), Åhlens, NK, Magasin du Nord (som skall säljas av Deben-
hamns som gått i konkurs).  
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Finansiell historik och Carlsquare prognoser 
Boozt har haft en stark historisk tillväxt under åren 2016-2019 med en genomsnittliga tillväxttakt per år 
om cirka 43 procent. Med fokus på tillväxt har den genomsnittliga EBIT-marginalen varit 0,4 procent 
under samma period. Vi tror att bolaget kommer generera en nettoomsättning på cirka 4,3 miljarder 
kronor 2020 motsvarande en tillväxt om 26,5 procent. Vi räknar med en EBIT-marginal under 2020 på 
6,2 procent. Givet ett starkt momentum för Booztlet.com liksom lanseringen av Home tror vi att bolaget 
kan fortsätta växa snabbare än marknaden under de kommande åren. Vi modellerar med en genom-
snittlig tillväxttakt per år under året 2021 till 2025 om 12,2 procent. Vi prognostiserar dock att margina-
len dock faller tillbaka under 2021 för att sedan åter tillta och över tid öka till 7,2 procent vid utgången 
av 2025.  
 

Tillväxt med stark marknad och nya segment 
Historik Boozt: Bra tillväxt väl över marknaden 
För helåret 2019 redovisade bolaget en total nettoomsättning om cirka 3,4 miljarder kro-
nor, motsvarande en tillväxt om 23 procent. Boozt har i genomsnitt vuxit med 43,1 procent 
per år under 2016 till 2019. Det kan jämföras med marknaden som under samma period 
uppskattningsvis växt i genomsnitt med cirka 15 procent per år.  
 
Boozt: Historisk nettoomsättning, 2015-2019 (MSEK)  Boozt: Historisk nettoomsättning, RTM (MSEK) 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Efter det tredje kvartalet 2020 hade bolaget ökat rullande 12 månaders intäkter med cirka 
22 procent relativt det tredje kvartalet 2019. Covid-19 pandemin har som tidigare nämnts 
skyndat på tillväxten för den underliggande marknaden för e-handel, vilket också gynnat 
Boozt.  
 
Nedan visas den redovisade tillväxttakten (inkl. förvärv) under åren 2016-2019 för bolaget 
med utvalda sektorkollegor. Som framgår har bolaget växt snabbare än sektorkollegan 
Zalando. Tillväxten är dock avtagande samtidigt som Zalandos tillväxt har varit förhållan-
devis stabil sedan 2016. 
 
Redovisad tillväxt 2016-2019 
 

 

Asos, 2015-2019 = räkenskapsår 2014/2015 till 2018/2019 (sep-aug). Boohoo, 2015-2019 = räkenskapsår 2015/2016 
till 2019/2020 (mar-feb). Källa: Thomson Reuters Eikon och bolagsinformation 
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Säsongsvariationer 
I linje med traditionell fysisk handel inom varukategorin kläder & Mode är det andra och 
fjärde kvartalet årets starkaste. Det första och det tredje kvartalet tenderar att vara de sä-
songsmässigt svagare kvartalen.  
 
Boozt: Historiska säsongsvariationer  Zalando: Historiska säsongsvariationer 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 

Historik, Boozt: Sverige och Norge absolut viktigast 
Sverige och Danmark är bolagets två viktigaste geografiska marknader och bidrog båda 
med cirka 34 procent av gruppens totala intäkter under 2019. Samma år bidrog Norge och 
Finland med cirka 15 respektive nio procent. Övriga Europas bidrag till den totala nettoom-
sättningen under 2019 motsvarade cirka åtta procent.  
 
Boozt: Geografisk intäktsfördelning, 2018-2019  Boozt: Geografisk fördelning, 2015-2019 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 
Bolaget har på årsbasis under 2018 och 2019 växt snabbt på den geografiska marknaden 
Övriga Europa. Notera dock att Övriga Europa endast bidrog med cirka åtta procent av den 
totala nettoomsättningen under 2019 (cirka 266 miljoner kronor av cirka 3,4 miljarder kro-
nor).  
 
Boozt: Tillväxt per geografi  Boozt: Tillväxt på årsbasis per geografi, RTM 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Notera också hur tillväxten för Övriga Europa rullande tolv månader har fallit tillbaka sedan 
det tredje kvartalet 2019. Det beror på reducerad marknadsföring på denna marknad – 
bolagets princip är att kunder utanför Norden skall vara lönsamma redan från första 

21% 20% 21%

25% 26% 26%

23% 22% 22%

32% 32% 31%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2018 2019

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

22% 22% 21%

25% 25% 25%

24% 22% 23%

30% 31% 31%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2018 2019

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

35% 34%

36% 34%

15% 15%

8% 9%
6% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2019

Sverige Danmark Norge Finland Övriga Eurupa

33% 37% 38% 35% 34%

51%
52% 57% 59% 58%

16% 11% 5% 6% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016 2017 2018 2019

Sverige Övriga Norden Övriga Europa

62%

23%

-50%

0%

50%

100%

2016 2017 2018 2019

Sverige Övriga Norden

Övriga Europa Totalt

23%
22%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019, Kv3 2019, Kv4 2020, Kv1 2020, Kv2 2020, Kv3

Norden Övriga Europa Totalt

Sverige och Danmark är bolagets 
viktigaste marknader. 



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

26 januari 2021 

Boozt AB   |   Grundanalys     

44 / 66 
 

beställningen. Nedan visas också hur Övriga Europa minskar sin andel av bolagets totala 
nettoomsättning på basis av rullande tolv månader. 
 
Boozt: Geografisk intäktsfördelning, RTM 
 

 

RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation 

 

Historik, Boozt: Intäkter fördelade på tre affärssegment 
Som bekant redovisas bolagets nettoomsättning fördelat på tre affärssegment, 
Boozt.com, Booztlet.com och Övrigt. Som tidigare nämnts och som framgår i graf nedan 
till vänster bidrar Boozt.com med den stora lejonparten av de totala intäkterna. Under 2019 
var intäktsbidraget från Boozt.com och Booztlet.com cirka 3 151 miljoner kronor respek-
tive cirka 247 miljoner kronor. Affärsområdet Övrigt bidrag var cirka 28 miljoner kronor. 
Booztlet.com är det segment som växter absolut snabbast. 
 
Boozt: Omsättningsbidrag per affärssegment, 2015-2019  Tillväxt på årsbasis per affärssegment, RTM 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation 

 

Boozt.com: Bolagets största affärssegment  
Affärssegmentet Boozt.com redovisade under 2019 en nettoomsättning på cirka 3,2 mil-
jarder kronor och växte därmed med 18,5 procent, vilket kan jämföras med gruppen växte 
med 23 procent. Efter det tredje kvartalet 2020 hade Boozt.com ökat sina intäkter med 15 
procent, rullande tolv månader.  
 
Boozt.com: Historisk nettoomsättning, 2015-2019 (MSEK)  Boozt.com: Historisk nettoomsättning, RTM (MSEK) 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 
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Notera i bild ovan till höger den kraftiga sekventiella tillväxten för rullande tolv månaders 
intäkter efter det andra kvartalet 2020 som var åtta procent. Covid-19-pandemin har givet-
vis bidragit till detta. 
 
Sverige och Danmark är i termer av intäktsbidrag de två viktigaste geografierna för affärs-
segmentet Boozt.com. Notera hur Övriga Europa ökade sin andel under 2019, från cirka 
sex procent till cirka åtta procent. Se graf nedan till vänster. Studerar vi rullande tolv måna-
der ser vi hur denna utveckling stannat av. Se graf till höger nedan. Åter är detta en effekt 
av utökat fokus på att cementera bolagets framträdande position i Norden.  
 
Boozt.com: Intäktsfördelning, 2018-2019  Boozt.com: Intäktsfördelning RTM, 2018-2019 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation 

 

Booztlet.com: Exponentiell utvecklingskurva 
Under 2019 redovisade affärssegmentet Booztlet.com en nettoomsättning på 247 miljoner 
kronor och växte med cirka 124 procent. På rullande tolv månader fortsätter också 
Booztlet.com att växa starkt – med 136 procent på årsbasis efter det tredje kvartalet 
2020.  
 
Booztlet.com: Historisk nettooms., 2015-2019 (MSEK)  Booztlet.com: Hist. nettooms. RTM, 2018-2019 (MSEK) 
  

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Sverige och Danmark är även för Booztlet.com de två viktigaste marknaderna. Notera hur 
Norges intäktsbidrag till Booztlet.com var litet under 2019, mer specifik motsvarande 0,8 
procent. Den stora förklaringen bakom detta är att Booztlet.com lanserades först i decem-
ber 2019 och därmed finns också potential för god tillväxt framledes. 
 
Booztlet.com: Intäktsfördelning, 2018-2019  Booztlet.com: Intäktsfördelning RTM, 2018-2019 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation 

35% 34%

35% 33%

16% 16%

8% 9%
6% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2019

Sverige Danmark Norge Finland Övriga Europa

92,1% 92,2% 92,5% 92,4% 93,0%

7,9% 7,8% 7,5% 7,6% 7,0%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2019, Kv3 2019, Kv4 2020, Kv1 2020, Kv2 2020, Kv3

Norden Övriga Europa

30,7
49,1

105,9

247

0

50

100

150

200

250

300

2016 2017 2018 2019

165
197

247

298

395

464

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2019, Kv2 2019, Kv3 2019, Kv4 2020, Kv1 2020, Kv2 2020, Kv3

43% 40%

50%
44%

0%
1%

7%
7%

0% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2019

Sverige Danmark Norge Finland Övriga Europa

92% 92% 93% 94% 95%

8% 8% 7% 6% 5%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2019, Kv3 2019, Kv4 2020, Kv1 2020, Kv2 2020, Kv3

Norden Övriga Europa

Sverige och Danmark är de två 
största marknaderna för 
Boozt.com. 

Booztlet.com har haft en CAGR om 
100 procent över perioden 2016-
2019. 



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

26 januari 2021 

Boozt AB   |   Grundanalys     

46 / 66 
 

Övrigt: Historik påvisar motgångar 
Affärssegmentet Övrigt har haft en dålig historisk utveckling. Nedstället i intäkter under 
2017 förklaras av ett avbrutet samarbete med ECCO rörande hantering av deras online-
försäljning. Under 2019 ökade dock intäkterna med cirka 46 procent och tillväxten var 
främst hänförlig till öppnandet av en tredje fysisk butik. Omsättning per butik är dock 
mycket låg.  
 
Övrigt: Historisk nettoomsättning, 2015-2019 (MSEK)  Övrigt: Hist. nettoomsättning (MSEK), RTM 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation 

 
Rullande tolv månader syns hur Covid-19-pandemin slog till och skapade ett nedställ i in-
täktskurvan med start under första kvartalet 2020. En viss återhämtning kan tydas efter 
det tredje kvartalet. 
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Historisk lönsamhet 
Boozt: Kostnadsfördelningen påvisar skalbarhet 
Som framgår av grafer nedan är kostnader relaterade till inköp av varor bolagets största 
kostnadspost. Det följt av övriga externa kostnader som bland annat innefattar marknads-
föringskostnader liksom hanterings- och leveranskostnader. 
 
Boozt: Kostnadsfördelning, 2015-2019  Boozt: Kostnadsfördelning, RTM 
 

 

  

 

IFRS 16 fr.om. 2019. Källa: Bolagsinformation  IFRS 16 fr.om. 2019. RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation 

 
Notera hur kostnad sålda varor har ökat sin andel på årsbasis sedan 2015, samtidigt som 
övriga externa kostnader har reducerat sin andel. Det är rimligtvis en effekt av en bättre 
skalbarhet relaterad till marknadsföring, hantering och administration jämfört med inköp. 
På basis av rullande tolv månader fortsätter övriga externa kostnader att falla som andel 
av den totala kostnadsbasen – efter det tredje kvartalet 2020 var andelen 26 procent. Se 
graf ovan till höger. 
 

Fallande bruttomarginal genomsyrar sektorn 
Bruttoresultatet visar det som bolaget gör i vinst på efter avdrag för inköp av sålda varor. 
Som framgår har bruttoresultatet stigit med ökade intäkter. Bruttomarginalen har dock 
fallit tillbaka med hela 9,0 procentenheter, från 48,7 procent år 2015 till 39,7 procent år 
2019. Det avbrutna samarbete med ECCO är en bidragande faktor – intäkter från samar-
betet med ECCO föll direkt ned på raden för bruttoresultat utan större kostnadsavdrag. 
 
Boozt: Bruttores. (MSEK) och bruttomarg. (%), 2015-2019  Boozt: Bruttomarginal (%), 2015-2019 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Asos, 2015-2019 = räkenskapsår 2014/2015 till 2018/2019 (sep-aug) 
Boohoo, 2015-2019 = räkenskapsår 2015/2016 till 2019/2020 (mar-feb) 
Källa: Thomson Reuters Eikon och bolagsinformation 

 
Fallande bruttomarginaler är dock en genomgående utveckling som även syns hos sektor-
kollegorna. Se graf till höger ovan. Det är en effekt av att e-handlare effektiviserat sina pro-
cesser och att besparingar från dessa tillfallit slutkund. Detta är rimligtvis i sin tur en kon-
sekvens av ökad konkurrens och kunskap (såsom jämförelsetjänster) hos konsument. Det 
skall också noteras att Boohoo och Asos som huvudsakligen säljer egna varumärken 
också har de högsta bruttomarginalerna bland de angivna bolagen.  
 
Rullande tolv månader har bolagets bruttoresultat, alltså vinst efter kostnad sålda varor, 
ökat efter de två senaste kvartalen. Som framgår i graf nedan var bruttomarginalen 40,4 
procent efter det tredje kvartalet 2020. Det kan jämföras med 39,1 procent efter det tredje 
kvartalet 2019. 
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Boozt: Bruttoresultat (MSEK) och bruttomarginal (%), RTM 
 

 

RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Bolaget säljer modebetonade produkter med en begränsad livslängd (säsongs- och trend-
betonade varor). Lagerhållning och planering blir därmed viktigt för lönsamheten. Bokfö-
ringsmässigt börjar bolaget att skriva av produkter efter att de legat på lager under 18 må-
nader; efter 24 månader bokförs de till noll kronor. Den förbättrade bruttomarginalen sett 
till rullande tolv månader är bland annat en effekt av en nedskrivning av lagret som gjordes 
under det första kvartalet 2020. Det är också en effekt av en hög andel inköp av varor till 
kampanjpris när försäljning i fysiska butiker sjunkit kraftigt.   
 

Boozt: Rörelsemarginalen utvecklas i rätt riktning 
EBITDA-marginalen har under de två senaste åren kontinuerligt förbättrats. Bolaget gick 
över till IFRS 16 under 2019 och levererade samma år en EBITDA-marginal om 5,8 procent. 
Vi uppskattar att EBITDA-marginalen utan IFRS 16 under 2019 hade varit cirka mellan 4,5 
och 4,7 procent (i grafen nedan anges 4,6 procent). 
 
Boozt: EBITDA (MSEK) och EBITDA-marg. (%), 2015-2019 
 

 

IFRS 16 per 2019. Källa: Bolagsinformation 

 
Gruppen har under 2018 och 2019 genererat ett positivt rörelseresultat om cirka 68 miljo-
ner kronor respektive cirka 92 miljoner kronor. 2019 landade rörelsemarginalen på 2,7 pro-
cent, vilket motsvarar en förbättring med 0,3 procentenheter från 2018. Väl värt att notera 
är att bolaget under 2019 hade en högre rörelsemarginal (om än marginellt) än Zalando 
trots att Zalando har en högre bruttomarginal.  
 
Boozt: EBIT (MSEK) och EBIT-marg. (%), 2015-2019  EBIT-marginal 2015-2019 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Asos, 2015-2019 = räkenskapsår 2014/2015 till 2018/2019 (sep-aug) 
Boohoo, 2015-2019 = räkenskapsår 2015/2016 till 2019/2020 (mar-feb) 
Källa: Thomson Reuters Eikon och bolagsinformation 
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Som framgår i den högra grafen ovan hade bolaget en rörelsemarginal under 2019 som 
var marginellt bättre än sektorkollegan Zalando. Det är också intressant hur trenden för 
Boozt rörelsemarginal är stigande samtidigt som både Asos och Boohoo liksom Zalandos 
rörelsemarginaler befinner sig i en fallande trend.  
 
Rullande tolv månader har gruppens rörelseresultat ökat under de två senaste kvartalen, 
likt bruttoresultatet. Som framgår i graf nedan var rörelsemarginalen 4,6 procent efter det 
tredje kvartalet 2020. Det kan jämföras med 1,7 procent efter det tredje kvartalet 2019. 
 
Boozt: EBIT (MSEK) och EBIT-marg. (%), RTM  Boozt: Just. EBIT (MSEK) och just. EBIT-marg. (%), RTM 
 

 

  

 

RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare  RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Värt att notera är att den justerade rörelsemarginalen var 6,3 procent, rullande tolv måna-
der efter det tredje kvartalet. Det är över bolagets målsättning för 2022.  
 

Hanteringskostnader 
Hanteringskostnader (fulfillment costs) är kostnader som uppkommer efter att varor köps 
in från leverantör, alltså från och med det att varorna transporteras till bolaget till att va-
ran/varorna i fråga leverans ut till kund. Där emellan finns bland annat kostnader relate-
rade till lagerhantering, plockning och förpackning. Även nedskrivningar av lager och retu-
rer är inkluderade i hanteringskostnader. Hanteringskostnader är således direkt kopplade 
till ordervolym. 
 
Hanteringskostnader kan ställas i relation till nettoomsättning (Fulfillment cost ratio) – se 
graf nedan till vänster. Som framgår hade bolaget en Fulfillment cost ratio om 13,7 pro-
cent under 2019. Det kan jämföras mot 17,0 procent 2015. Den tydliga förbättringen under 
2018 är i stor utsträckning relaterade till effektiviseringar från tagna investeringar i det 
automatiserade fulfillment center som sjösattes under 2017 (och utvidgades/utvidgas 
under 2018-2020).  
 
Boozt vs Zalando: Fulfillment cost-ratio (%), 2015-2019  Boozt: Hanteringskostnader (MSEK), 2015-2019 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 
Det förekommer vissa skillnader i vilka kostnadsposter som är inkluderade i hanterings-
kostnader mellan Zalando och Boozt, vilket försvårar en jämförelse. Dock förefaller det 
som om att Boozt har betydligt lägre fulfillment cost ratio än Zalando. Det kan bero på att 
bolaget har ett effektivare lager och verkar på en begränsad marknad.  
 
Bolagets mål är att fram till år 2022 förbättra Fulfillment-cost ratio ytterligare med 1-2 pro-
centenheter från 2019. Det faktum att bolaget per 2021 inte längre hyr in lagerpersonal 
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kan bidra till denna sänkning. Samtidigt, givet lanseringen av varukategorin ”Home” kan 
kostnader för distribution komma att stiga. 
 
Graf nedan till vänster visar att hanteringskostnader i absoluta tal, rullande tolv månader 
efter det tredje kvartalet 2020. Som framgår har hanteringskostnaderna kommit ner 
aningen sekventiellt samtidigt som intäkterna rullande tolv månader ökat. Detta är i sin tur 
relaterat till att fulfillment-kostnad per beställning har fallit tillbaka. Se graf nedan till hö-
ger.  
 
Boozt: Hanteringskostnader (MSEK), RTM  Boozt: Fulfillment-kostnader per order (kronor), RTM 
 

 

  

 

RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Marknadsföringskostnader 
I relation till försäljning har bolaget en högre marknadsföringskostnad än sektorkollegan 
Zalando. Det framgår av Marketing cost ratio i grafen till vänster nedan. Bolaget har som 
mål att förbättra Marketing cost ratio med en procentenhet under perioden 2020-2022 
(från nivån 2019). Det med hjälp av förbättrad avkastning på offline-marknadsföring. 
 
Boozt vs. Zalando: Marketing cost-ratio (%), 2015-2019   Boozt: Marknadsföringskostnader (MSEK), 2015-2019 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 
Bolaget har också kontinuerligt ökat sina marknadsföringskostnader i absoluta tal under 
perioden 2015-2019. Se graf ovan till höger. Notera samtidigt att den tilltagande utveckl-
ingen i absoluta tal har avtagit.  
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sänka Marketing cost-ratio med en procentenhet från nivån under år 2019 fram till år 2022. 
 
Boozt: Marknadsföringskostnader (MSEK) och marketing cost ratio (%), RTM 
 

 

RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 
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Administration och övriga kostnader 
Boozt har ytterligare en kostnadskategori, administration och övriga kostnader. Denna 
kostnadskategori innefattar kostnader som inte klassificeras som kostnad sålda varor, 
hanteringskostnader, marknadsföring eller av- och nedskrivningar. Det finns skalbarhet i 
denna kostnadskategori samtidigt som bolaget måste anpassa verksamheten för att 
kunna att växa. Fram till 2022 är målet är att förbättra Admin and other cost ratio med en 
procentenhet från nivån 2019.  
 
Boozt: Admin and other cost-ratio (%), 2015-2019   Boozt: Admin och övriga kostnader (MSEK), 2015-2019 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 
Nedan visas administrations- och övriga kostnader liksom Admin and other cost ratio, rul-
lande tolv månader. Som framgår har Admin and other cost-ratio förbättrats med 0,2 pro-
centenheter rullande tolv månader efter det tredje kvartalet jämfört med det fjärde kvarta-
let 2019. Målet är att förbättra Admin and other cost ratio med en procentenhet från nivån 
under 2019 fram till utgången av 2022. 
 
Boozt: Admin och övriga kostnader (MSEK) och Admin and other cost-ratio (%), RTM 
 

 

RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Den förbättrade lönsamheten följer med till sista raden 
Under 2019 gjorde bolaget en vinst efter skatt som uppgick till cirka 55 miljoner kronor, 
motsvarande en vinstmarginal om 1,6 procent. Vinst före skatt uppgick till cirka 81 miljo-
ner kronor, motsvarande en marginal om 2,4 procent. Det kan jämföras mot sektorkolle-
gorna Zalando och Asos som hade en vinstmarginal före skatt om 2,2 procent respektive 
1,2 procent. Boohoo spelar här i en egen liga. 
 
Boozt: Vinst e. skatt (MSEK) och Vinstm. (%), 2015-2019  Marginal, vinst före skatt, 2015-2019 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Asos, 2015-2019 = räkenskapsår 2014/2015 till 2018/2019 (sep-aug) 
Boohoo, 2015-2019 = räkenskapsår 2015/2016 till 2019/2020 (mar-feb) 
Källa: Thomson Reuters Eikon och bolagsinformation 
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Rullande tolv månader hade vinstmarginalen ökat till 3,1 procent efter det tredje kvartalet 
2020. Det kan jämföras med 0,9 procent som var vinstmarginalen rullande tolv månader 
efter det tredje kvartalet 2019.  
 
Boozt: Vinst och vinstmarginal, RTM 
 

 

Källa: Bolagsinformation 

 
Vinster per aktie uppgick till 0,96 kronor under året 2019. Hela vinsten behölls av bolaget 
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fortsatt hållbar tillväxt. Som tidigare nämnts är det bolagets avsikt att införa utdelning när 
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Boozt: Vinst per aktie (kronor)  Boozt: Vinst per aktie (kronor), RTM 
 

 

  

 

Före full utspädning. Källa: Bolagsinformation  Före full utspädning. Källa: Bolagsinformation 

 

  

29

55

-5

53

125

3,1%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

2019, Kv3 2019, Kv4 2020, Kv1 2020, Kv2 2020, Kv3

Resultat efter skatt Vinstmarginal

-3,91

0,29

-0,24

0,75 0,96

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

2015 2016 2017 2018 2019

0,53

0,96

-0,08

0,92

2,18

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2019, Kv3 2019, Kv4 2020, Kv1 2020, Kv2 2020, Kv3



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

26 januari 2021 

Boozt AB   |   Grundanalys     

53 / 66 
 

Prognoser 
Prognoser, nettoomsättning 
Efter en stark handel i samband med Black Friday justerade Boozt upp sin guidning för till-
växt under helåret 2020 till över 25 procent, från tidigare 20-25 procent. Mot bakgrund av 
denna guidning modellerar vi med att bolaget kommer generera en nettoomsättning om 
drygt 4,3 miljarder kronor under helåret 2020, motsvarande en tillväxt om 26,5 procent. 
Givet en omsättning på 4,3 miljarder kronor år 2020 prognostiserar vi en fortsatt genom-
snittlig tillväxttakt om 12,2 procent under efterföljande år, 2021 till 2025 (givet en nettoom-
sättning 2020 om cirka 4,3 miljarder kronor). Den antagna tillväxttakten kan jämföras med 
bolagets huvudmarknad i Norden som vi uppskattar kunna växa i genomsnitt per år med 
cirka 7,4 procent per år. Se graf till vänster nedan. 
 
Boozt: Nettoomsättning, 2015-2025 (MSEK)  Boozt: Huvudmarknad (MSEK) och marknadsandel (%) 
 

  

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser, Boozt och McKinsey 

 
För varukategorierna mode och sport i Norden uppskattar vi att bolaget hade en mark-
nadsandel runt 4-5 procent under 2019. Givet att bolaget utvidgade marknaden genom att 
addera möbler och heminredning som en varukategori utökades marknaden vilket rimligt-
vis kommer leda till en reducerad marknadsandel under 2020 – till drygt fyra procent. Där-
efter, under åren 2021-2025, räknar vi med att marknadsandelen successivt ökar till nivåer 
strax över fem procent vid utgången av 2025 (cirka sex procent för mode och sport). 
 
Vi antar att affärssegmentet Boozt.com kommer att ha en omsättning på nästan 3,8 mil-
jarder kronor under 2020, motsvarande en tillväxt om 19,5 procent. Även under 2021 och 
2022 tror vi på en hög tillväxttakt om 11,7 respektive 11,8 procent. Tillväxten för 
Boozt.com under åren 2021 till 2025 antas genomsnitt till 8,3 procent. Även denna siffra 
kan jämföras med den antagna tillväxttakten per år på huvudmarknaden som vi antar vara 
7,4 procent. I vårt scenario drivs tillväxten på av Home, den förhållande nylanserade varu-
kategorin.  
 
Boozt.com: Historisk nettoomsättning, 2015-2025 (MSEK)  Booztlet.com: Historisk nettoomsätt., 2015-2025 (MSEK) 
 

  

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser, Boozt och McKinsey 
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I vårt scenario fortsätter affärssegmentet Övrigt att vara det minst intressanta affärsseg-
mentet. Under 2020 räknar vi med en nettoomsättning om cirka 22 miljoner kronor. Det 
motsvarar ett tapp om knappt 20%. Tappet, orsakat av Corona-restriktioner, hålls tillbaka 
av den nyöppnade butiken i Malmö. Vidare räknar vi med att Booztlet-butiken i Köpenhamn 
stänger efter 2022. Med detta har vi antagit att affärssegmentet Övrigt får en genomsnitt-
lig tillväxt om minus cirka 1,5 procent över perioden 2021-2025 (givet en nettoomsättning 
2020 om cirka 22 miljoner kronor).  
 
Nedan visas den historiska och prognostiserade intäktsfördelningen. Givet den starka till-
växttakten för Booztlet.com ökar också detta affärssegment sin andel av bolagets totala 
nettoomsättning.  
 
Boozt: Intäktsfördelning, 2016-2025 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Boozt: Lönsamhetsprognos 

Bruttomarginal 
Vi räknar med att bolagets bruttomarginal för helåret 2020 landar på 41,2 procent. Samti-
digt tror vi att bruttomarginalen kommer falla tillbaka något under 2021 – till 39,8 procent. 
Det givet att bolaget redan omsatt större delen av de nedskrivna varorna liksom de varor 
som kunde köpas in till kampanjpriser under toppen av Corona-krisen.  
 
Boozt: Bruttoresultat (MSEK) och bruttomarginal (%), 2020-2025 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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förbättring med 4,1 procentenheter från 2019. Vi tror dock att EBITDA-marginalen kommer 
falla tillbaka något under 2021, bland annat som en effekt av en lägre bruttomarginal. I vårt 
scenario tilltar sedan EBITDA-marginalen åter under 2022 för att landa på 10,1 procent vid 
utgången av 2025. 
 
Boozt: EBITDA (MSEK) och marginal (%), 2020-2025 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Rörelseresultat 
I november 2020 guidade bolaget upp sin rörelsemarginal för att ligga inom intervallet 5,5-
6,5 procent. Som framgår i graf nedan tror vi att rörelseresultatet kommer landa på cirka 
269 miljoner kronor för helåret 2020, motsvarande en rörelsemarginal om 6,2 procent. Det 
är en förbättring i marginalen om cirka 3,5 procentenheter från 2019.  
 
Boozt: EBIT och marginal (MSEK och %), 2020-2023 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Vi tror att marknadsföring som andel av nettoomsättning (marketing cost ratio) kommer 
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som en effekt av att processer justeras för att anpassas till ökad varuförsäljning inom ka-
tegorin Home. Leveranskostnaderna kan också komma att öka något. 
 
Nedan visas antagen kostnadsfördelning. Som framgår är kostnad sålda varor ofrånkomli-
gen den största kostnadsposten som också växer med skalbarheten i de övriga funktion-
erna/kostnadsgrupper.   
 
Historisk och prognostiserad kostnadsfördelning 

 

 

IFRS 16 implementerades 2019. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Givet att bolaget kommer anställa personal för att driva Boozt Fulfillment Center kommer 
andelen personalkostnader öka under 2021 i vårt huvudscenario.  
 

Utdrag resultaträkning, Boozt 
Nedan visas en sammanställning av våra prognoser för resultaträkningen. 
 
Sammanställning resultaträkning, historik och prognoser (MSEK)  
 

 2018 2019 2020P 2021 2022 2023 2024 2025 

Nettoomsättning 2 784 3 425 4 334 5 179 6 126 6 794 7 292 7 689 

Tillväxt, nettoomsättning 38,1% 23,0% 26,5% 19,5% 18,3% 10,9% 7,3% 5,4% 

Totala intäkter 2 784 3 425 4 334 5 179 6 126 6 794 7 292 7 689 

Tillväxt, totala intäkter 38,1% 23,0% 26,5% 19,5% 18,3% 10,9% 7,3% 5,4% 

EBITDA 117 198 429 353 527 615 696 774 

EBITDA-marginal 4,2% 5,8% 9,9% 6,8% 8,6% 9,0% 9,5% 10,1% 

EBIT 68 92 269 217 364 431 493 552 

EBIT-marginal 2,4% 2,7% 6,2% 4,2% 5,9% 6,3% 6,8% 7,2% 

EBT 62 81 257 202 349 415 477 534 

EBT-marginal 2,2% 2,4% 5,9% 3,9% 5,7% 6,1% 6,5% 6,9% 

Periodens resultat 43 55 196 147 262 313 361 406 

Vinstmarginal 1,5% 1,6% 4,5% 2,8% 4,3% 4,6% 1,5% 1,5% 

EPS (kr) 0,75 0,96 3,23 2,30 4,10 4,89 5,63 6,33 

     

 Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Kassaflöde och finansiering 
Under 2019 hade gruppen ett positivt kassaflöde och vi tror att detta kommer att tillta för-
hållandevis kraftigt under 2020 efter kassaflödespåverkande åtgärder tagna under året i 
spåren av Covid-19. Vi tror dock på en återgång till ”det normala” under 2021.   
 
Kassaflöde 

 

  

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Vid utgången av 2019 hade bolaget en nettoskuld om cirka 300 miljoner kronor. Vi tror att 
bolaget kommer kunna finansiera verksamheten och tillväxt med sitt eget kassaflöde. 
Dock kan situationen ändras vid exempelvis större förvärv.  
 

Utdelningar 
Vi räknar inte med att bolaget gör några utdelningar under de kommande två åren.  
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Värdering 
Genom att kombinera en multipelvärdering med en kassaflödesvärdering beräknar vi ett motiverat 
värde per aktie i basscenariot till 179 kronor för de kommande 6-12 månaderna. Den implicita 
EV/Sales-multipeln på prognostiserad nettoomsättning 2021 är 2,2x, vilket kan jämföras med nuva-
rande 2,0x. I Bull-scenariot beräknas ett värde per aktie om 189 kronor och i Bear-scenariot är värdet 
per aktie 169 kronor.  
 

Motiverat värde inom ett intervall 
Genom att kombinera en DCF-värdering med en multipelvärdering baserat på referens-
gruppens medianvärde för EV/Sales på 2021 års prognoser beräknas ett motiverat värde 
per aktie om 179 kronor för de kommande 6-12 månaderna. Det motsvarar en möjlig upp-
sida om cirka sju procent från senast betalda kurs i basscenariot.  
 
Sammanställning värdering, basscenario 
 

Metod BEAR BAS BULL 

DCF-modell 173 185 197 

Multipelvärdering 165 173 181 

Motiverat värde, tre scenarion 169 179 189 

Potentiell upp-/nedsida mot senast betalda kurs (167,00 kr) 1,2% 7,1% 13,2% 

Implicit EV/sales, 2020P 2,2x 2,2x 2,2x 

Implicit EV/EBITDA, 2020P 51,5x 52,0x 52,5x 

       

Källa: Carlsquare prognoser 

 
I ett mer konservativt Bear-scenario beräknas ett motiverat värde om 169 kronor. I ett mer 
optimistiskt scenario beräknas ett motiverat värde om 189 kronor.  
 

Värdering i basscenariot: En rimlighetsbedömning 
Det saknas listade företag vars verksamhet är en exakt match med den som gruppen be-
driver. I en ansats att göra en rimlighetsbedömning av vår värdering i basscenariot har vi 
därför studerat hur Boozt handlas i skrivande stund (rosa: Boozt (Nuv.)) i kontexten av 
tidigare nämnda referensgrupp rörande EV/Sales och EV/EBIT och vilka multiplar vår DCF-
värdering ger (grön: Boozt (CSQ)).  
 
Som framgår i den grafer nedan närmar sig den implicita EV/Sales-multipeln från vår vär-
dering den enligt vår bedömning närmsta peer, Zalando. Zalando är betydligt större och 
förväntas växa under 2021 aningen snabbar än Boozt, vilket motiverar en rabatt. Dock be-
dömer vi att den stora skillnaden i ordervärde inte avspeglas i värderingen. Vi prognostise-
rar också en något högre EBIT-marginal för Boozt under 2021 än vad analytiker enligt 
Thomson Reuters Eikon prognostiserar för Zalando. Sammantaget bör detta också med-
föra att skillnaden i värderingsmultiplar borde reduceras – vilket vår värdering också med-
för.  
 
EV/Sales, 2021  EV/EBIT, 2021 
 

 

  

 

Källa: Thomson Reuters Eikon och Carlsquare prognoser  Källa: Thomson Reuters Eikon och Carlsquare prognoser 

 
Nedan visas en referensbolagens EV/Sales-multipel för prognostiserad försäljning 2021 
och EV/EBIT-multipel för prognostiserat EBIT-resultat, 2021. Som också framgår handlas 
gruppen till ett medianvärde för EV/Sales om 2,1x prognostiserad försäljning 2021 och 
EV/EBIT om 23,3x prognostiserad EBIT-resultat 2021. 
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Multiplar, e-handlare inom mode och kläder 
 

 HQ Börs Marknadsv. (MSEK) EV/Sales, 2021 EV/EBIT, 2021 

Zalando SE DE DE 257 693 2,4x 67,3x 

Nelly Group AB (publ) SE SE 647 NaN NaN 

ASOS PLC GB GB 57 145 1,0x 23,1x 

Boohoo Group PLC GB GB 49 761 1,8x 22,8x 

Footway Group AB SE SE 2 051 NaN NaN 

Revolve Group Inc US US 22 028 2,4x 24,3x 

Median     35 894 2,1x 23,7x 

Genomsnitt   64 887 1,9x 34,4x 

Max   257 693 2,4x 67,3x 

Min   647 1,0x 22,8x 

Implicit från CSQ värdering, Boozt     11 462 2,2x 52,0x 
Rabatt(-)/premium(+), referensgrupp   -68% 4% 1,2x 

Zalando SE     257 693 2,4x 67,3x 
Rabatt(-)/premium(+), Zalando   -96% -10% -0,2x 

      

Källa: Thomson Reuters Eikon och Carlsquare prognoser 

 
Premien mot referensgruppen motiveras åter av det höga ordervärdet liksom att vi förvän-
tar oss en starkare tillväxt för Boozt under 2021 (liksom 2020) än analytikers mediantill-
växtförväntan för referensgruppen. 
 
Prognoser peers i Norden, tillväxt 
 

 

Källa: Thomson Reuters Eikon och Carlsquare prognoser 

 

Kassaflödesvärdering 
I vår DCF-modell beräknar vi ett värde om 185 kronor per aktie.  
 
DCF: Sammanställning värdering, basscenario 
 

DCF värdering        Disk.ränta prognosperiod              Antaganden          

Nuvärde kassaflöde (UFCF) 1 535  Riskfri ränta, prognostiserad period 0,0%  CAGR, 2019-2025 14,4% 

Nuvärde, evighetsvärde (TV) 10 136  Marknadsriskpremie 7,7%  EBITDA-marginal, 2025 10,1% 

Rörelsevärde (EV) 11 671  Småbolagspremie 0,0%  EBIT-marginal, 2025 7,2% 

Nettokassa 750  Beta 1,2x  Skattesats 20,4% 

Totalt aktievärde 12 421  Avkastningskrav, EK 9,2%  Bolagsspec. tillägg 0% av Re 

       Disk.ränta TV 8,0% 

Befintligt antal aktier 64,1  Skattejust. Kreditränta 2,0%    

Nya akter 3,1  Belåningsgrad 35,0%  Implicita värderingsmult. 

Antalet aktier, full utspädning 67,1     EV/Sales, 2020P 2,6x 
   WACC 6,7%  EV/Sales 2021P 2,2x 

Värde per aktie, före utspädning 194  Bolagsspec. Tillgägg 0,0%  EV/EBIT 2020P 41,8x 

Värde per aktie, full utspädning (basscenario) 185  Disk.ränta 6,7%  EV/EBIT, 2021P 52,0x 

      

Källa: Carlsquare prognoser 

 
DCF: Implicita värderingsmultiplar, basscenario 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
EV/Sales 3,3x 2,6x 2,2x 1,8x 1,7x 1,5x 1,5x 

EV/EBITDA 56,9x 26,3x 31,9x 21,4x 18,3x 16,2x 14,6x 

EV/EBIT 122,7x 41,8x 52,0x 30,9x 26,1x 22,9x 20,4x 

P/E 200,1x 61,3x 81,7x 46,6x 40,0x 35,7x 32,7x 

   

Källa: Carlsquare prognoser 
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DCF: Motiverat värde per aktie, basscenario (kr)  DCF: Visualisering marknadsvärde, basscenario (MSEK) 
  

 

  

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 

Värderingsintervall 
För att landa i en övre gräns i ett värderingsintervall (Bull) har vi applicerat en CAGR över 
den prognostiserade perioden 2020-2025 om 14,9 procent, upp från 14,4 procent i bassce-
nariot. Vi har också genomgående tagit upp de justerade EBIT-marginalerna över den pro-
gnostiserade perioden för att landa på 7,7 procent år 2025. Det ger ett värde per aktie om 
197 kronor.   
 
För att landa i en nedre gräns av intervallet (Bear) har vi applicerat en CAGR över den pro-
gnostiserade perioden om 13,9 procent. Vi har också genomgående tagit ned de justerade 
EBIT-marginalerna över den prognostiserade perioden för att landa på 6,7 procent år 2025. 
Det ger ett värde per aktie om 173 kronor.   
 
En scenarioanalys med aktievärdet om 185 kronor per aktie, inom intervallet 173 till 197 
kronor per aktie, presenteras i tabell nedan. På x-axeln varierar den justerade EBIT-
marginalen vid 2025 mellan 6,7 procent och 7,7 procent. På y-axeln varierar CAGR mellan 
13,9 procent och 14,9 procent. 
 
Scenarioanalys, värde per aktie (kr) 
 

    

  6,7% 7,2% 7,7% 

14,9% 179 188 197 

14,4% 176 185 194 

13,9% 173 182 191 

     

CAGR på y-axeln och EBIT-marginal på x-axeln. Källa: Carlsquare prognoser 

 

Diskonteringsränta 
Avkastningskravet på det egna kapitalet är beräknat med CAPM-modellen. I modellen har 
vi antagit en riskfri ränta om noll procent och ett beta-värde på 1,2. Markandsriskpremien 
är antagen till 7,7 procent i linje med PwC:s ” Riskpremien på den svenska aktiemark-
naden” från juni 2020. Vidare har vi antagit att gruppen finansierar sig med 65 procent 
eget kapital och 35 procent lån och diskonteringsräntan beräknas därmed med våra anta-
ganden till 6,7 procent. För beräkning av restvärdet har vi antagit en hållbar tillväxttakt om 
4,0 procent. Diskonteringsräntan som används för nuvärdesberäkning av restvärdet är 8,0 
procent – uppjusterad då vi använder en riskfri ränta om två procent som antas vara nor-
malnivån för den riskfria räntan över tid.  
 

Multipelvärdering, 2021P 
För multipelvärderingen har vi använt referensgruppens medianvärde EV/Sales-multipel 
om 2,1x på förväntad försäljning 2021 och applicerat denna på vår prognostiserad försälj-
ning för helåret 2021 i de tre scenariona. Genom denna metod beräknas ett värde per aktie 
om 173 kronor i basscenariot.  
 
I Bear-scenariot har vi justerat ned försäljningsprognosen från basscenariot med tio pro-
cent. Efter denna justering beräknar vi ett värde per aktie om 165 kronor.  
 
I Bull-scenariot har vi justerat upp försäljningsprognosen från basscenariot med tio pro-
cent. Efter denna justering beräknar vi ett värde per aktie om 181 kronor.  
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Multipelvärdering (MSEK)  
 

Bolag EV/Sales, 2021P        

Zalando SE 2,4x   

Nelly Group AB (publ) NaN   

ASOS PLC 1,0x   

Boohoo Group PLC 1,8x   

Footway Group AB NaN   

Revolve Group Inc 2,4x   

Median 2,1x   

Genomsnitt 1,9x   

Max 2,4x   

Min 1,0x   
    

Implicit värdering Boozt Bear Bas Bull 

Använd multipel 2,1x 2,1x 2,1x 

CSQ förväntad nettoomsättning, 2021 4 920 5 179 5 438 

Implicit EV 10 313 10 856 11 399 

Skuld -708 -708 -708 

Kassa 1458 1458 1458 

Aktievärde 11 063 11 606 12 149 

Antal utestående aktier, full utspädning (milj. stycken) 67,1 67,1 67,1 

Motiverat värder per aktie (kr) 165 173 181 

       

 Källa: Thomson Reuters Eikon och Carlsquare prognoser 
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Risker 
Boozt verkar i en kraftigt konkurrensutsatt bransch. Riskerna på lång sikt är först och främst att margi-
nalerna kan försämras om fler stora internationella bolag etablerar sig i Norden och sänker priserna 
eller erbjuder ytterligare tjänster (exempelvis snabbare leveranser) som gör att Boozt måste sänka pri-
serna. 
 

Risker och utmaningar 
Risker från Corona 
Corona har haft en negativ effekt genom att hämma konsumtionen. Däremot har den haft 
en kraftigt positiv effekt på e-handel. Summan av dessa effekter har varit positiv för Boozt 
som väntas ha en högre tillväxt under 2020 jämfört med 2019 medan den totala mark-
naden liksom ekonomin krymper kraftigt. En förutsättning för att Boozt ska kunna fort-
sätta växa i en hög takt är att en större andel av de kunder som handlat för första gången 
under 2020 på grund av Covid-19 konverteras till återkommande kunder. 
 

Ekonomisk utveckling 
Boozt är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen då BNP är starkt kopplat till 
summorna som läggs på konsumtion. Nordens ekonomi bedöms vara tillbaka på 2019 års 
nivåer i slutet på 2021, det vill säga det kommer att behövas ett år för att reparera de eko-
nomiska skadorna från Covid-19-pandemin. Norden bedöms drabbas mindre än övriga 
Europa.  
 

Konkurrensutsatt bransch 
Boozt är en återförsäljare som inte har några egna märken. För att kunna konkurrera mot 
andra bolag som säljer samma produkter måste bolaget vara mer effektivt. Rena återför-
säljare brukar inte kunna ta ut priser som är högre än genomsnittet i branschen. Bättre 
service, lager och leveranstider kan motivera ett högre pris, men leder samtidigt till högre 
kostnader. Genom att ha uppnått en tillräckligt stor skala i verksamheten, genom investe-
ringar i ett ytterst effektivt lager och genomsnittligt väldigt höga ordervärden bedömer vi 
att Boozt är väl rustat för att konkurrera på den lokala marknaden. Bolaget måste emeller-
tid fortsätta att investera i verksamheten för att vara konkurrenskraftigt och för att kunna 
fortsätta växa.  
 

Beroende av märket Boozt  
En viktig tillgång för bolaget är varumärket Boozt, som är nära förbundet med handels-
plattformen Boozt.com. Baserat på omdömen från Truspilot (4,6 vid Q3 2020) samt NPS 
från undersökningar (72 vid Q3 2020) är Boozt ett uppskattat varumärke. Det är väsentligt 
att bolaget upprätthåller en bra image. Brittiska mode-bolaget Boohoo utgör ett bra exem-
pel på vad som kan ske vid dålig publicitet. I juli 2020 publicerades ett reportage i brittisk 
media i vilket det påstods att Boohoo betalade halva minimumlönen till anställda i en av 
sina fabriker, att inga åtgärder mot Covid-19 hade vidtagits och att arbetsförhållandena i 
allmänhet var usla. Detta ledde till att konkurrenterna Next, Asos och Zalando stängde av 
Boohoo från sina plattformar. Boohoos aktie nästan halverades under dagarna därefter 
från över 400 GBP till som lägst 210 GBP. I december 2020 står aktien i cirka 310 GBP.   
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Nyckeltal och räkenskaper 
 
Nyckeltal (kronor) 
 

 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Per aktie                 

Vinst per akite 0,75 0,96 3,23 2,30 4,10 4,89 5,63 6,33 

Vinst per aktie (full utspädning) 0,74 0,95 3,14 2,27 3,98 4,71 5,40 6,06 

DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

BVPS 13,6 14,7 24,9 27,2 31,3 36,2 41,8 48,1 

TBVPS 3,46 10,38 7,87 7,96 7,79 7,81 8,13 8,98 

         
Värdering (nuvarande)                 

P/E 251,2x 195,2x 54,6x 72,6x 40,8x 34,1x 29,7x 26,4x 

P/B 12,3x 11,4x 6,7x 6,1x 5,3x 4,6x 4,0x 3,5x 

EV/Sales 3,7x 3,0x 2,4x 2,0x 1,7x 1,5x 1,4x 1,3x 

EV/EBITDA 88,5x 52,3x 24,2x 29,3x 19,7x 16,9x 14,9x 13,4x 

EV/EBIT 152,4x 112,9x 38,5x 47,8x 28,5x 24,1x 21,0x 18,8x 

         
Övrigt                 

Dividend yield 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

FCF Yield -1,0% -0,9% 5,2% 0,7% 2,5% 3,5% 4,2% 4,9% 

   
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Resultaträkning, kvartalsbasis (MSEK) 
 

 

Kv1 
2019 

Kv2 
2019 

Kv3 
2019 

Kv4 
2019 

Kv1 
2020 

Kv2 
2020 

Kv3 
2020 

Kv4 
2020 

Kv1 
2021 

Kv2 
2021 

Kv3 
2021 

Kv4 
2021 

Nettoomsättning 712 899 764 1 050 766 1 228 940 1 399 902 1 478 1 126 1 673 

Övriga rörelseintäkter 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totala intäkter 713 899 765 1 050 766 1 228 940 1 399 902 1 478 1 126 1 673 

Kostnad sålda varor -443 -533 -492 -596 -522 -719 -537 -770 -609 -868 -704 -937 

Övriga externa kostnader -207 -235 -224 -269 -207 -267 -245 -337 -243 -319 -293 -430 

Personalkostnader -59 -50 -63 -53 -52 -89 -78 -70 -82 -134 -112 -87 

Av- och nedskrivningar -25 -29 -26 -27 -69 -29 -31 -31 -30 -32 -36 -38 

Övriga rörelsekostnader 0 -3 0 -1 -4 -4 -1 -2 -2 -2 -2 -2 

Totala rörelsekostnader -734 -850 -806 -945 -854 -1 108 -892 -1 211 -966 -1 356 -1 147 -1 494 

EBIT -21 49 -41 105 -88 120 48 189 -64 122 -21 179 

EBITDA -17 83 4 78 -15 132 -19 150 79 219 -34 154 

Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Räntekostnader och liknande -2 -3 -3 -3 -2 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 

Övriga finansiella intäkter/kost- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finansnetto -3 -3 -3 -3 -2 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 

EBT -27 69 -24 46 -44 102 -90 117 44 185 -67 119 

Skatt på periodens resultat 3 -13 8 -25 10 -26 -7 -37 9 -30 4 -38 

Periodens resultat -20 33 -36 78 -80 91 37 148 -58 89 -20 137 

Resultat, hänförligt till moderb. -20 33 -36 78 -80 91 37 148 -58 89 -20 137 

Res. Innehavare utan best. inflyt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Resultaträkning (MSEK) 
 

 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoomsättning 2 784 3 425 4 334 5 179 6 126 6 794 7 292 7 689 

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totala intäkter 2 784 3 425 4 334 5 179 6 126 6 794 7 292 7 689 

Kostnad sålda varor -1 671 -2 064 -2 548 -3 118 -3 671 -4 063 -4 358 -4 591 

Övriga externa kostnader -835 -936 -1 056 -1 285 -1 489 -1 641 -1 742 -1 818 

Personalkostnader -157 -225 -289 -415 -430 -468 -488 -498 

Av- och nedskrivningar -49 -106 -160 -137 -163 -184 -203 -222 

Övriga rörelsekostnader -4 -2 -11 -8 -8 -8 -8 -8 

Totala rörelsekostnader -2 716 -3 333 -4 064 -4 962 -5 762 -6 364 -6 799 -7 137 

EBIT 68 92 269 217 364 431 493 552 

EBITDA 117 198 429 353 527 615 696 774 

Ränteintäkter 4 0 0 0 0 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -11 -11 -13 -15 -15 -15 -16 -18 

Övriga finansiella intäkter/kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finansnetto -6 -11 -13 -15 -15 -15 -16 -18 

EBT 62 81 257 202 349 415 477 534 

Skatt på periodens resultat -19 -27 -61 -55 -87 -102 -116 -129 

Periodens resultat 43 55 196 147 262 313 361 406 

Periodens resultat, hänförligt till moderbolaget 43 55 196 147 262 313 361 406 

Periodens resultat, Innehavare utan best. inflytande  0 0 0 0 0 0 0 0 

         
Vinst per aktie 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Genomsnitt, antal aktier 56,7 57,2 60,7 64,1 64,1 64,1 64,1 64,1 

Vinst per aktie 0,75 0,96 3,23 2,30 4,10 4,89 5,63 6,33 

Vinst per aktie full utspädning 0,74 0,95 3,14 2,27 3,98 4,71 5,40 6,06 

         
Tillväxt 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoomsättning 38% 23,0% 26,5% 19,5% 18,3% 10,9% 7,3% 5,4% 

Totala intäkter 38% 23,0% 26,5% 19,5% 18,3% 10,9% 7,3% 5,4% 

EBIT -198% 34,8% 193,3% -19,5% 68,0% 18,3% 14,4% 12,0% 

EBITDA -401% 68,9% 116,7% -17,6% 49,2% 16,6% 13,2% 11,2% 

EBT -190% 32,0% 215,6% -21,2% 72,7% 19,0% 14,7% 12,1% 

Periodens resultat -435% 28,6% 257,8% -24,9% 78,2% 19,4% 15,1% 12,5% 

         
Marginaler 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Bruttomarginal 40,0% 39,7% 41,2% 39,8% 40,1% 40,2% 40,2% 40,3% 

EBITDA-marginal 4,2% 5,8% 9,9% 6,8% 8,6% 9,0% 9,5% 10,1% 

EBIT-marginal 2,4% 2,7% 6,2% 4,2% 5,9% 6,3% 6,8% 7,2% 

EBT-marginal 2,2% 2,4% 5,9% 3,9% 5,7% 6,1% 6,5% 6,9% 

Vinstmarginal 1,5% 1,6% 4,5% 2,8% 4,3% 4,6% 4,9% 5,3% 

   
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
  



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

26 januari 2021 

Boozt AB   |   Grundanalys     

64 / 66 
 

Balansräkning (MSEK) 
 

 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

TILLGÅNGAR         
Anläggningstillgångar         
Immateriella anläggningstillgångar  40 75 111 146 168 170 160 132 

Materiella anläggningstillgångar 176 681 585 627 638 641 651 677 

Övriga anläggningstillgångar 86 59 30 30 30 30 30 30 

Summa, Anläggningstillgångar 302 816 725 803 836 841 840 839 

Omsättningstillgångar         
Inventarier 985 1 044 1 130 1 374 1 596 1 750 1 862 1 959 

Kundfordringar 27 51 57 66 83 88 94 100 

Övriga fordringar och omsätt.tillgångar 152 238 239 286 334 368 391 412 

Likvida medel 368 339 1 458 1 480 1 686 1 999 2 383 2 839 

Summa, Omsättningstillgångar 1 531 1 672 2 884 3 207 3 699 4 204 4 731 5 310 

Summa tillgångar 1 834 2 487 3 609 4 010 4 535 5 045 5 571 6 149 

EGET KAPITAL OCH SKULDER         
Summa, Eget kapital 870 943 1 594 1 741 2 004 2 317 2 678 3 083 

Långfristiga skulder         
Räntebärande skulder 75 109 108 108 108 108 108 108 

Långfristiga leasingskulder 0 383 291 286 284 293 317 362 

Övriga skulder 4 13 30 30 30 30 30 30 

Summa, Långfristiga skulder 79 504 428 424 422 430 455 499 

Kortfristiga skulder         
Räntebärande kortfristiga skulder 36 98 262 262 262 262 262 262 

Kortfristiga leasingskulder 0 45 47 55 64 75 89 106 

Leverantörsskuld 521 501 823 984 1 148 1 263 1 345 1 416 

Övriga kortfristiga skulder 87 101 221 265 309 340 362 381 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 240 296 234 279 326 359 382 402 

Summa, Kortfristiga skulder 884 1 040 1 587 1 845 2 109 2 298 2 439 2 566 

Summa, skulder 963 1 545 2 015 2 268 2 531 2 728 2 893 3 065 

Summa eget kapital och skulder 1 834 2 487 3 609 4 010 4 535 5 045 5 571 6 149 

         
Likviditet 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Current ratio 1,7 1,6 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 2,1 

Cash ratio 0,4 0,3 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 

         
Soliditet 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoskuld (-)/nettokssa(+) 257,8 -295,6 749,8 769,3 967,7 1 261,6 1 607,9 2 002,3 

Nettoskuld/EBITDA n.m. 149% n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

Nettoskuld/EK n.m. 31% n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

Skuld/EK 111% 164% 126% 130% 126% 118% 108% 99% 

Soliditet 47% 38% 44% 43% 44% 46% 48% 50% 

         
Lönsamhetsmått 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

ROA 2,3% 2,2% 5,4% 3,7% 5,8% 6,2% 6,5% 6,6% 

ROE 5,1% 6,0% 15,5% 8,8% 14,0% 14,5% 14,4% 14,1% 

ROIC 4,3% 4,0% 9,9% 7,4% 10,8% 11,6% 12,6% 13,5% 

          
 

Källa: Bolagsinformation Carlsquare prognoser 
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Kassaflöde (MSEK) 
 

 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

KF, DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         
Rörelseresultat 68 92 269 217 364 431 493 552 

Justeringar 32 107 134 67 61 66 71 75 

KF, löpande verksamh. före delta rör.kap. 100 199 403 283 425 497 564 627 

Delta rörelsekapital -114 -122 287 -50 -31 -14 -14 -13 

KF, löpande verksamh. efter delta rör.kap.inkl. 
delta rör.kap. -14 76 690 233 395 483 549 614 

KF, INVESTERINGSVERKSAMHETEN         
Förvärv /avyttring av dotterföretag 0 -4 0 0 0 0 0 0 

Inveseringar i materiella tillgångar -62 -128 -80 -90 -64 -52 -47 -46 

Förändringar i finansiella tillgångar -1 0 6 0 0 0 0 0 

Övriga investeringar -29 -40 -58 -65 -64 -56 -54 -47 

KF, investeringsverksamheten  -92 -171 -132 -155 -128 -108 -102 -93 

KF, FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         
Nyemissioner 35 10 448 0 0 0 0 0 

Nyupptagna lån 52 133 234 0 0 0 0 0 

Återbetalning av lån -42 -36 -72 0 0 0 0 0 

Amortering av leasingskuld 0 -42 -50 -56 -61 -62 -63 -66 

KF, finansieringsverksamheten 44 66 560 -56 -61 -62 -63 -66 

Periodens kassaflöde(, inkl. valutadiff.) -61 -29 1119 23 206 313 384 456 

Likvida medel vid periodens början 430 368 339 1458 1480 1686 1999 2383 

Likvida medel vid periodens slut  368 339 1458 1480 1686 1999 2383 2839 

         
Nyckeltal 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Kassaflöde, löp.verk/nettoomsätt. n.m. 2,2% 15,9% 4,5% 6,4% 7,1% 7,5% 8,0% 

Kassaflöde, löp.verk/tillgångar n.m. 3,1% 19,1% 5,8% 8,7% 9,6% 9,9% 10,0% 

   

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Friskrivning 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity 
Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån 
källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som 
skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, 
option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 
 
Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. 
Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 
information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana 
investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer 
av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 
 
Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tol-
kas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte 
heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller med-
föra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. 
 
Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Ana-
lyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.  
 
Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesät-
ter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter. 
 
Analytikerna Markus Augustsson och Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
 


