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Goda tillväxtutsikter för hållbara doftljus 
Carlsquare Equity Research initierar bevakning av Candles Scandinavia. Vi 
ser positivt på bolagets positionering med hållbara doftljus i en eftersatt 
marknad. Ljus- och doftljusmarknaden domineras i dag av paraffinbaserad 
ljustillverkning. Nackdelarna med paraffin i kombination med ökad konsumt-
ionsmedvetenhet driver marknaden mot mer hållbara alternativ – något som 
gynnar Candles. Vi bedömer att efterfrågan för Bolagets hållbara alternativ 
kommer fortsätta växa under överskådlig framtid. Vi förväntar oss en CAGR 
om drygt 25,6 procent över åren 2021–2031 samt en succesivt förbättrad 
lönsamhet. Baserat på en kassaflödesmodell i kombination med en multi-
pelvärdering ser vi ett motiverat värde på 79,2 kronor i ett basscenario. 
 

Private label förväntas driva tillväxten 
Candles har idag tre affärsområden, Private label, Brands och direktförsäljning av 
egna varumärken via Home Party. Bolagets största affärsområde är Private label. 
Affärsområdet står för omkring 70 procent av den totala nettoomsättningen, med en 
CAGR om 81 procent de senaste tre åren. Genom att tillverka kundanpassade doftljus 
som klassas som hållbara är bolagets marknadsledande inom sin nisch. Bland kund-
basen återfinns väletablerade varumärken som Rituals, H&M, Åhlens, Kicks, och Lyko.  
 
Candles har idag enbart 0,3 procent marknadsandel av den totala europeiska doft-
ljusmarknaden – något som indikerar att Bolaget har goda förutsättningar att fortsätta 
växa i hög takt under prognosperioden parallellt med att marknaden växer och att en 
allt större andel av tillverkningen går mot naturligt vax. Vi förväntar oss att Private 
label kommer ha en CAGR på cirka 29 procent över vår prognosperiod fram till 2031, 
drivet av nya kunder i kombination med ökade volymer från befintliga kunder. 

 

Tillväxtkapital för att exekvera på utlagd strategi 
En växande efterfrågan har resulterat i att Candles utökat sin produktionskapacitet 
explosionsartat, trots detta bedömer Bolaget att efterfrågan är större än nuvarande 
kapacitet. Under 2021 genomförde bolaget nyemissioner och avser att använda en del 
av likviden för att utöka produktionskapaciteten med nya installationer. Fokus ligger 
på att installera en ny fabrik som enligt Candles bedömning kommer ha en maxkapa-
citet omkring 8000 doftljus per timme, i förhållande till dagens maxkapacitet om 2000 
per timme. 
 

Motiverat värde inom ett intervall indikerar bra uppsida i aktien 
I vårt basscenario modellerar vi med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 25,6 procent 
under den prognostiserade perioden 2021–2031. År 2031 förväntas en EBITDA-
marginal på 13,3 procent. I vår värderingsansats, där vi viktar en DCF-värdering med 
en multipel-värdering, beräknas ett motiverat värde per aktie om 79,2 kronor i ett 
basscenario. Vi bedömer att större upprevideringar för aktien sannolikt kommer vid 
nyheter om stora ordervärden, nya kunder eller internationell expansion. Över tid kan 
andra värdeadderande aktiviteter så som strategiska förvärv bidra till förändrade 
prognoser och värdering. I ett mer optimistiskt bull-scenario beräknas 84,1 kronor per 
aktie.  
 

Finansiella nyckeltal (MSEK) 
  

 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 
Nettoomsättning 74 107 160 233 304 391 
Bruttoresultat 40 50 71 101 132 169 
EBITDA 8 14 -6 -1 9 18 
EBIT 7 13 -8 -3 7 16 
EBT 6 10 -10 -5 4 13 
Resultat per aktie - - -1,06 -0,52 0,38 1,29 
Tillväxt, nettoomsättning 64,1% 45,0% 49,9% 45,6% 30,5% 28,5% 
EBITDA-marginal 11,0% 12,9% -3,9% -0,5% 2,9% 4,7% 
EBIT-marginal 9,5% 11,9% -4,9% -1,2% 2,4% 4,1% 
EV/Sales 6,4x 4,4x 3,0x 2,0x 1,6x 1,2x 
EV/EBITDA (nuv.) 56,8x 33,0x NM NM 53,4x 25,7x 
EV/EBIT (nuv.) 65,8x 35,9x NM NM 64,9x 29,3x 
P/E (nuv.) - - NM NM 167,5x 49,0x 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Investment Case
Candles Scandinavia AB (Bolaget eller Candles) har över tid utvecklat en effektiv produktions-
metod av hållbara doftljus som ger dem en unik plats på marknaden. Efterfrågan på ett håll-
bart alternativ till det traditionella paraffin-ljuset påvisas av bolagets imponerande tillväxthisto-
rik. Bolagets unika kompetenser och metoder för massproduktion har öppnat ett fönster som 
möjliggör för fortsatt stark tillväxt. I ett basscenario räknar vi med en CAGR under perioden 
2021–2025 på 38,3 procent. För hela prognosperioden 2022–2031 räknar vi med en CAGR om 
25,6 procent och vid utgången av 2031 har vi antagit en EBITDA-marginal på 13,3 procent. Vi 
beräknar ett motiverat värde per aktie om 79,2 kronor för de kommande 6–12 månaderna. Nya 
storkunder och möjliga förvärv är potentiella triggers.     
 

Naturliga doftljus förändrar eftersatt marknad 
Candles Scandinavia var ursprungligen ett heminredningsföretag som för drygt 
tio år sedan ställde om mot tillverkning av doftljus med naturligt vax. Initialt bed-
revs produktutvecklingen för naturliga doftljus i ett garage och med forskning och 
utveckling har Candles uppnått storskalig produktion, vilket bedöms vara unikt på 
marknaden. Med bolagets grundare, VD och huvudägare Viktor Garmiani i spet-
sen, har Candles vuxit och etablerat sig som en framträdande aktör på mark-
naden. Att fortsätta ta marknadsandelar är fortsatt i fokus. 
 

Attraktiv positionering i en eftersatt bransch 
Marknaden för doftljus har hamnat efter i termer av hållbarhet och domineras 
således fortfarande av doftljus med vaxer baserade på paraffin – en biprodukt av 
olja. En anledning till detta är att det finns tydliga utmaningar med att lyckas bed-
riva effektiv storskalig produktion av högkvalitativa doftljus baserade på natur-
liga/vegetabiliska vaxer. Candles har dock lyckats med just detta.  
 
Det är också bolagets unika kompetenser och metoder för massproduktion som 
är den stora konkurrensfördelen. Då bolaget fyller ett stort tomrum har en posit-
ion som den mest framstående aktören inom hållbara doftljus etablerats förhål-
landevis snabbt. Parallellt ligger andra aktörer efter och med tydliga trender mot 
hållbara alternativ ser vi goda utsikter för bolaget att fortsätta sin tillväxtresa.   
 

Proof-of-Concept med väletablerade detaljhandlare 
Redan tidigt i starten på sin kommersialisering väckte Candles intresse från väle-
tablerade detaljhandlare som efterfrågade deras alternativ i sina sortiment. Under 
2015 attraherade bolaget sina två första kunder Clas Ohlsson och Lagerhaus 
som gav stark tilltro för Candles vision och bildade en långsiktig relation. Strax 
efter byggde doftljustillverkaren upp en mindre fabrik. Sedan dess har Candles 
utökat sin kundbas med andra detaljhandlare som Rituals, H&M, Åhlens, Kicks, 
och Lyko. Den starka efterfrågan av välkända detaljhandlare visar på marknadens 
stora vilja på att uppdatera sina sortiment och med Candles ständiga kapacitets-
förbättringar kommer bolaget kunna tillgodose detaljhandlarna i allt högre grad, 
men även bredda sin kundbas på sikt. 

 

Liten marknadsandel indikerar god tillväxtpotential 
Den europeiska ljusmarknaden värderades till cirka 26 miljarder kronor 2021 och 
förväntas växa årligen med 4,6 procent till 2025. Av den totala ljusmarkanden 
2021 uppskattas det att doftljus stod för cirka 35 procent, alltså cirka 9,3 miljar-
der kronor. Med en förväntad nettoomsättning 2021/22 har bolaget fortfarande 
en minimal marknadsandel vilket medför att det finns goda förutsättningar att 
växa.  
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Antaganden och prognoser 
Nya tillväxtinitiativ kommer att öka nettoomsättningen 
Som framgår av grafen nedan har bolaget haft en fin historisk intäktsutveckling 
som påvisar bolagets förmågor. Under innevarande räkenskapsår 2021/22 räknar 
vi med en nettoomsättning på 160 miljoner kronor. Det är mot bakgrund av ett 
starkt orderflöde inom Private label, utökat fokus på Brands och det nya initiati-
vet, Home Party, som vi förväntar oss att tillväxten under 2022/23 accelererar 
mot 49,9 procent. Över hela prognosperioden, 2021/22 till 2030/31 räknar vi med 
en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 25,6 procent.  
 
Nettoomsättning (MSEK) och tillväxt (%) 

         

 

Källa: Bolagsinformation and Carlsquare prognoser 

 

Bra marginalpotential med skalbarhet 
Högre intäkter per anställd är nyckeln till lönsamhet 
Vi räknar med en fallande bruttomarginal under 2021/22 och 2022/23 som en 
effekt av produktmixen som fortsätter utvecklas till fördel för Private label (med 
låg bruttomarginal relativt affärssegmenten Brands och Home Party). Med om-
förhandlade leverantörsavtal och kontinuerliga effektivitetsförbättringar räknar vi 
med att bruttomarginalen kan börja öka under 2023/24 för att etableras strax 
över 44,6 procent räkenskapsåret 2030/31. 
 
Bruttoresultat (MSEK) och bruttomarginal (%)  EBITDA (MSEK) och marginal (%) 

         

 

  

 

Källa: Bolagsinformation and Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation and Carlsquare prognoser 

 
Med ökade kostnader för att kunna ta vara på tillväxtmöjligheter räknar vi med ett 
negativt EBITDA-resultat under 2021/22. Med förbättrad bruttomarginal och en 
organisation och verksamhet som växer i kostymen och kan realisera på skalbar-
heten räknar vi med att EBITDA-marginalen kan öka till 13,3 procent till utgången 
av det sista prognosåret, 2030/31.  
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Motiverat värde inom ett intervall 
Genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering beräknas ett motiverat värde 
per aktie till 79,2 kronor för de kommande 6–12 månaderna. Vår värdering motsvarar en 
EV/Sales-multipel 2022/23 på 2,6x. Det motsvarar en premie mot ett Private label-bolag i vår 
referensgrupp. Denna premie motiveras dock av tillväxtförväntningar vad gäller både intäkter 
och lönsamhet. Den implicita multipeln är dock i linje med ESG-bolag i vår referensgrupp.  
 

Hållbart erbjudande motiverar höga multiplar 
Candles är ett tillväxt-case. Jämfört med en ren multipelvärdering är det är vår 
bedömning att en DCF-värdering bättre fångar in tillväxtpotentialen över en längre 
period. Samtidigt ser vi de uppenbara fördelarna med en multipelvärdering som 
är direkt kopplad till marknaden. En ”traditionell” multipelvärdering baserat på 
jämförelsegruppens medianvärde för exempelvis EV/Sales-multipeln tar dock 
inte hänsyn till förväntad tillväxt eller marginaler. Därför kan en mer rättvisande 
multipel för bolag som Candles, vars förväntade tillväxttakt är väl över referens-
gruppen, beräknas genom en regressionsanalys med variablerna EV/Sales och 
förväntad tillväxt plus EBITDA-marginal. Därför, i en ansats att värdera Candles 
har vi kombinerat en DCF-värdering med en multipelvärdering baserat på en 
regressionsanalys.  

 
I ett basscenario ger vår DCF-värdering i ett värde per aktie om 69,57, till 84,7 
kronor. Vår multipelvärdering (regression) renderar i ett värde per aktie om 88,9 
kronor. Genom att kombinera värdet från DCF-modellen med multipelvärderingen 
i en beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 79,2 kronor per aktie, efter full 
utspädning från det kommande finansieringsbehovet, för de kommande 6–12 
månaderna.  
 
Motiverat värde (kr/aktie), basscenario  Motiverat värde inom ett intervall (kr/aktie) 

 

    

DCF-värdering 69,57 

Multipelvärdering 88,9 

Värde per aktie 79,2 

Möjlig upp-/nedsida 26% 

Utestående aktier 7,8 

Aktievärde 620 

Kassa (31 dec 2021) 26 

Skulder (31 dec 2021) -6 

Nuvärde, kassa från nyemissioner 0 

EV 600 

          

  

 

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 
Nedan visas de implicita värderingsmultiplarna från det motiverade värdet. Som 
framgår ligger den implicita EV/Sales-multipeln 2022/23 på höga 2,6x. Det är 
betydligt över vår grupp av ljus- och heminredningsbolag och Private label-bolag 
som handlas till en EV/Sales-multipel 2022 på 1,6x respektive 0,7x. Det är dock i 
linje med vår grupp av ESG-bolag som handlas till en EV/Sales-multipel på 2,7x.  
 
Implicita värderingsmultiplar, basscenario 
 

  20/21P 21/22P 22/23P 23/24P 

EV/Sales 5,6x 3,7x 2,6x 2,0x 

EV/EBITDA 41,6x NM NM 67,3x 

EV/EBIT 45,3x NM NM 81,9x 

          

Källa: Carlsquare prognoser 
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Risker och utmaningar 
Candles Scandinavia är ett tillväxtbolag som befinner sig i en expansiv fas, något som därmed 
för med sig ett antal risker och utmaningar som skulle kunna förändra tillväxtutsikterna och 
det underliggande investeringscaset.  
 

Enskild kund står för stor del av intäkterna 
Bolagets största kund, Rituals, stod för knappt 46 procent av Candles Scandina-
vias omsättning under räkenskapsåret 2020/21. Avtalet med Rituals löper till 
2023. Rituals skulle kunna säga upp detta avtal eller minska sina volymer till 
Candles Scandinavia framöver och därmed påverka Bolagets tillväxtförutsätt-
ningar drastiskt. 
 

Produktionskapacitet 
Candles har tydligt kommunicerat att man ständigt har svårt att möta en snabbt 
växande efterfråga inom Private label. Bolaget har därför gått från två- till tre skift 
för att utöka produktionskapaciteten inom affärsområdet. Candles genomför ett 
antal investeringar för att försöka möta med efterfrågan. Bland annat beräknas 
en ny maskin att vara på plats i februari innevarande år. Samtidigt förväntas en 
helt ny fabrik med kraftigt utökad produktionskapacitet vara i drift vid inledningen 
av 2023. Störningar i byggandet av fabriken skulle kunna påverka produktionska-
paciteten och således tillväxtutsikterna på kort sikt.  
 

Beroende av nyckelpersoner 
Candles Scandinavia är grundat av Bolagets VD, Viktor Garmiani. Vi bedömer att 
Viktor har en central del i Bolagets strategi och viktig för att bibehålla ett starkt 
operativt momentum. I viss mån binds Garmiani av sitt stora aktieinnehav i Bola-
get, där ett så kallat lock-up-avtal ingicks i augusti 2021 innebärande att inga 
aktier får säljas under det närmaste året utan godkännande. 
 

Kapitaltillskott kan behövas för att finansiera tillväxt 
I vårt basscenario är den löpande verksamheten kassaflödespositiv 2025/26. 
Givet den höga tillväxttakten har vi antaget att bolaget kommer behöva växa sitt 
lager. Det binder kapital och bidrar till att bolaget i vårt scenario kommer behöva 
finansiera upp den löpande verksamheten under räkenskapsåret 2023/24 och 
2025/26. Vi har antagit att kapitalbehovet finansieras med lån. Samtidigt finns 
ingen garanti på lån och nyemission av aktier kan därmed bli aktuellt.  
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Bolagsbeskrivning 
Candles Scandinavia grundades 2009. Verksamheten är fördelat på tre affärsområden, vilka 
samtliga inriktar sig på försäljning av doftljus och doftpinnar. Bolagets största affärsområde, 
Private label, erbjuder kunder en helhetslösning för tillverkning av doftljus baserat på 100 pro-
cent naturligt vax men i kundens eget brand. Affärsområdet står för cirka 70 procent av netto-
omsättningen och förväntas vara den stora tillväxtmotorn för koncernen kommande år. Af-
färsområdet Brands inkluderar distributionsrättigheter i Norden för några av världens mest 
kända ljusvarumärken så som Yankee Candles och WoodWick. Bolagets tredje och tillika ny-
aste affärsområde är direktförsäljning av Bolagets eget varumärke, Leyonore. Under de sen-
aste tre åren har Candles redovisat en CAGR om nära 62 procent med förbättrad lönsamhet. 
Under det brutna räkenskapsåret 2020/2021 omsatte bolaget 107 miljoner kronor med en 
EBITDA-marginal om 13 procent.  
 

Introduktion till Candles Scandinavia 
Candles producerar doftljus med 100 procent växtbaserat, biologiskt nedbrytbart 
ljusvax, i stor skala. Bolaget erbjuder ett hållbart alternativ till det dominerande 
paraffinet, som utvinns av fossilt bränsle. Bolaget vänder sig i första hand till 
affärskedjor och varumärken inom mode, skönhet och heminredning, till vilka de 
erbjuder en Private label-lösning. Affärsområdet Private label står för cirka 70 
procent av gruppens totala intäkter och är den stora tillväxtmotorn. Resterande 
30 procent har historiskt utgjorts av det andra affärsområdet Brands, där Bolaget 
har den exklusiva distributionssätten till två av världens största doftljusvarumär-
ken. Candles har nyligen startat ett tredje affärsben, Home Party, vilket i praktiken 
är direktförsäljning via Bolagets eget varumärke ”Leyonore”.  
 
Fabriken för Bolagets produktion är belägen i Örebro och sysselsätter 93 heltids-
anställda. Tack vare ett kundanpassat och klimatvänligt alternativ, till samma 
kostnadsbild som doftljus innehållande paraffin, har Bolaget över de senaste 
åren attraherat ett flertal kända varumärken som kunder, bland annat H&M, Åh-
léns, LYKO, KICKS och holländska Rituals med butiker och återförsäljare världen 
över. Som framgår nedan har Bolaget redovisad en hög tillväxt under de senaste 
åren för att nå en total nettoomsättning på 107 miljoner kronor under det brutna 
räkenskapsåret 2020/2021. Samtidigt har Bolagets EBITDA-resultat succesivt 
förbättrats och nådde 13,2 miljoner kronor under samma period. 
 
Koncernens nettoomsättning, rörelseresultat (EBIT) och bruttomarginal (MSEK) 
 

 

Källa: Bolagsinformation 
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Historik och milstolpar  
2009 grundades Candles Scandinavia av VD Viktor Garmiani och Nina Garmiani. 
Candles var i början en distributör av heminredningsprodukter men skiftade för-
hållandevis snabbt fokus till doftljus efter att ha blivit ensam distributör i Norden 
för WoodWick, det näst största doftljusmärket i världen.  
 
Snabbt insåg Candles att paraffinbaserad ljustillverkning hade negativ klimatpå-
verkning. Medveten om nackdelarna ville grundarna hitta ett naturligt, hållbart 
alternativ med minst lika goda egenskaper som paraffin. 2011 började paret 
blanda olika vegetabiliska vaxer i sitt eget garage. 
 
Efter några år av experimenterande kunde ett delmål nås – ett doftljus basera 
naturligt vax i större skala. 2014 sin första Di-Gasell utmärkelse för sin innovation 
och för sin tillväxtresa. Strax därpå, 2015, började bolaget attrahera referenskun-
der som Clas Ohlson och Lagerhaus. Med ökad efterfrågan på bolagets produkter 
började Candles bygga upp en mindre fabrik. 
 
Under 2017/2018 hade Candles vuxit till att bli Skandinaviens största tillverkare 
av doftljus med en omsättning på 41 miljoner kronor. 2017/18 var även en viktig 
milstolpe för Candles med anledningen att bolaget blivit mer erkända för sin stor-
skaliga produktion av 100 procent naturliga doftljus. 
 
2016 köptes WoodWick av Newel Brands som redan hade världens största doft-
ljus, Yankee Candles, i sin varumärkesportfölj. Med imponerande meritlista och 
god uthållighet tilldelades Candles de exklusiva distributionsrättigheterna 2018 
till Yankee Candles i Norden. Tillsammans med en större distributionsportfölj och 
en förbättrad halvautomatiserad fabrik i Örebro utökade Candles sin kundkrets 
med välkända kunder som H&M, Kicks och Åhlens för tillverkning av naturliga 
ljus. 
 
Under 2019/2020 testade Candles för första gången sina vingar utomlands med 
sina 100 procent naturliga doftljus och intäkterna uppgår till 75 miljoner kronor. 
Bolagets VD, Viktor Garmiani väljs in i styrelsen för den europeiska ljustillverkar-
föreningen ECMA vilket ökar exponeringen inom Europa. 
 
Under 2021 översteg Candles 100 miljoner kronor i intäkter och har en produkt-
ionskapacitet om 25 000 doftljus om dagen i sin fabrik i Örebro. Candles Börsno-
teras även på Nasdaq First North och i samband med en pre-IPO samt note-
ringsemission inbringade Bolaget en nettolikvid på ca 50 miljoner kronor innan 
emissionskostnader. Likviden avses användas för att utöka produktionskapacitet, 
marknadsföring och produktutveckling. 
 
Historiska milstolpar 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

  

2011: Candles fokuserar på natur-
liga vaxer. 

2014: Candles tilldelas, sin första 
av tre DI-Gasell utmärkelser. 

2017/2018: Proof-of-Concept med 
sin storskaliga produktion. 

2018: Fler distributionsrätter och 
viktiga referenskunder. 

2019/2020: Europeisk expansion. 

2021: Överstiger 100 mkr i försälj-
ning. Candles tar även i 50mkr i 
tillväxtkapital och börsnoteras. 
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Intäktsmodell och fakturering 
Candles tillväxtstrategi bygger på att erbjuda ett hållbart alternativ till paraffinba-
serade doftljus – en strategi som ligger i linje med ökat konsumentmedvetande 
och generellt högre efterfrågan för hållbara produkter. Det är bolagets unika me-
tod för att effektivt massproducera naturliga doftljus som skapar förutsättningar 
för Bolaget att ta marknadsandelar på denna traditionella marknad som i dag 
domineras av paraffinbaserade produkter. 
 
Doftljusmarknaden består till huvudsak av producenter och återförsäljare där 
försäljning exempelvis sker i heminredningsbutiker, mataffärer, kosmetikabutiker 
varuhus eller online. Bolagets intäktsströmmar diversifieras genom sina tre af-
färsområden; Private label, Brands och Multi-level marketing, där de agerar som 
både producent och distributör samt direktförsäljning till slutkonsument. 
 
Bolagets intäkter genereras främst via försäljning av kundanpassade ljus i Nor-
den och övriga Europa. Volymen av antalet ljus varierar mellan Bolagets kunder 
men en prognostisering vid beställningstillfället säkerställs ofta per enskild kund, 
vilken senare kan utökas eller minska.  
 
Bolagets kunder inom Private label faktureras alltid i efterhand vid levererad vara 
med något varierande betalningsvillkor– vanligtvis standardiserade 30, 60 eller 
90 dagar. Anledningen till att bolaget fakturerar 100 procent efter leverans är att 
volymen för den specifika beställningen kan variera och således förändras.  
 
Inom affärsområdet Brands innehar Candles Scandinavia de exklusiva distribut-
ionsrättigheterna till försäljning av ett antal kända varumärken i Norden. Här ge-
nereras bolagets intäkter från varje sålt ljus. Candles Scandinavia säljer ljusen 
med cirka 50 procents marginal efter direkta kostnader hänförliga till Newell 
Brands. 
 

Affärsområde: Private label 
Candles Scandinavias största affärsområde, Private label, är kärnan i bolagets 
verksamhet. Som tidigare nämnt påbörjades tidiga försök att framställa den op-
timala vaxblandningen baserat på naturliga varor för nästan tio år sedan. Att bo-
laget har lång erfarenhet- och R&D-kompetens ökar, i vår mening, bolagets vall-
gravar mot konkurrenter.  
 
Tillverkningen av doftljus baserat på ett hållbart sätt i samma, eller bättre, kvalitet 
än paraffin, har sina utmaningar. Typiska karakteristiska för ett kvalitetsljus besk-
rivs nedan: 
 
Brinntiden 
▪ Brinntiden avgörs till stor del av vaxblandningen och veken. Om dessa balans-

eras väl brinner ljuset under längre tid 

▪ Naturligt vax brinner 30–40 procent längre än paraffinvax 

 
Lite sot 
▪ Ett ljus av hög kvalitet sotar mindre. 

▪ Ett kvalitetsljus sot-nivå ska ligga under ett på sot-indexskalan. Paraffinljus 
har i regel ett sot-index mellan 0,7 och 1,7 medan växtbaserade ljus håller en 
sot-nivå mellan 0,2 och 0,3. 

 
Rätt veke 
▪ Rätt anpassad veke skapar en ren och jämn pöl av flytande vax över ljusets 

hela yta inom två till fyra timmar. Glaset spricker inte 

▪ Ljusets glas måste möta vissa kvalitetskriterier för att inte spricka eller gå 
sönder under upphettning. 
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Lågans storlek 
▪ Beroende på ljusets storlek är lågans idealhöjd mellan 1 och 1,5 cm. En för 

hög låga ger högre sotnivå och gör att ljuset brinner snabbare. En för liten låga 
är oftast blå, riskerar slockna och ger mindre känsla och värme. 

 
Ljusets doft 
▪ En doftolja av låg kvalitet eller ojäm utblandning i vaxet påverkar ljuset nega-

tivt. Högkvalitativ doftoljan innehåller mer parfym och är således dyrare. 

▪ För stor del doftolja i blandningen orsakar svettning i ljuset alternativt kristall-
bildning, vilket kan öka sotnivån. 

 
Vaxets färg 
▪ Om vaxet börjar oxidera under produktionsprocessen skiftar det färg och bör-

jar gulna efter två månader.  

 

Förpackningsinformation 

▪ Instruktioner och information om hur ljuset ska brinna och hur man tar hand 
om ljuset bör finnas på förpackningen.  

 

Kundanpassade lösningar med hållbarhet i fokus  
Utifrån kundens perspektiv är processen för att få ett ljus tillverkat via Candles 
Private-Label-erbjudande väldigt simpelt. Där stor flexibilitet, prisbild och design 
är några av de tydliga fördelarna i bolagets erbjudande.  
 
Den typiska tillverkningsprocessen förklaras i bilden nedan. Det skall noteras att 
tillverkningsprocessen Candles erbjuder möjliggör diversifierade slutprodukter för 
Bolagets kunder. Detta uppnås genom interaktivitet mellan kund och Candles 
under uppstartsprocessen med utrymme för design, doft och andra relevanta 
egenskaper som ett ljus har. Uppstartsprocessen för en ny kund tar cirka 20 
veckor, något som gör att Bolagets kunder och efterföljande avtal är långsiktiga.  
 
En interaktiv process för att uppfylla kundens krav och säkra en högkvalitativ produkt. 

 

Källa: Bolagsinformation 

 
Som framgår av bilden ovan är uppstartsprocessen förhållandevis omfattande. 
Nedan förtydligas de centrala fördelarna med Candles erbjudande. En av de mest 
intressanta konkurrensfördelarna vi anser Bolaget besitter är det konkurrenskraf-
tiga priset. Candles tillverkar doftljus med bättre funktioner, säkerhet och brinntid 
baserat på 100 naturligt vax till samma kostnadsbild för kunden. Något som över 
tid, allt annat lika, bör göra att Bolaget naturligt vinner marknadsandelar – då det 
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inte finns något nämnvärt argument för varför man inte ska välja ett hållbart al-
ternativ till det klassiska paraffinet. 

 
Konkurrenskraftigt erbjudande  

 

Källa: CIB, Bolagsinformation, Carlsquare 

 

Strategisk positionering  
Ljusmarknaden har tre övergripande konsumentsegment. Vilka förklaras mer 
ingående nedan. Vi identifierar att doftljus har snarlik segmentering som övriga 
ljusmarknaden, men att aktörer inom doftljusmarknaden oftare befinner sig i Mid-
end-segment samt Premium-segment på grund av dess atmosfäriska värdetill-
lägg. Detta medför att Candles Scandinavias målmarknad och primära positioner-
ing riktas mot just detta segment. I praktiken är det Bolagets uppfattning att nå 
kunder som potentiellt kan sälja Bolagets ljus för mellan 5–20 miljoner kronor per 
år.  Denna positionering är intressant ur ett antal aspekter: 
 
▪ Många varumärken befinner sig inom detta segment, vilket öppnar för en di-

versifierad kundstock med många olika kunder, på ett flertal marknader. 

▪ Vi är av uppfattningen att slutkonsumenten inom detta segment inte är alltför 
priskänsliga. Även om priset ut mot slutkund styrs av Candles kund är det vår 
uppfattning av priserna är överkomliga för gemene kund.  

▪ Genom att rikta sig mot kunder i denna storlek, bedömer vi, att den operation-
ella risken för Candles är förhållandevis låg. Detta då kunden i fråga har bevi-
sad försäljning, samtidigt är försäljningen så pass ”låg” att Candles kan vara 
en partner att växa med inom ljusförsäljning.  

 
Doftljus, segmentering 

 

Källa: CIB, Bolagsinformation, Carlsquare 

 

Medium-pris-segment= Mid-End 
Market 
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High-End/Premium segment 
Inom Premiesegmentet värderas unika detaljer högt samt egenskaper som höjer 
upplevelsen i hemmet. Dessa doftljus framställs ofta med ovanligare råvaror 
och/eller har unika hantverksegenskaper samt att de erbjuds inom begränsade 
kollektioner. Det är även vanligt att tillhörande ljushållare är värdeskaparen sna-
rare än själva ljuset. Doftsljus inom premium-segmentet säljs i diverse livsstilsbu-
tiker med exklusiva varumärken, lyxiga inredningsbutiker samt lyxiga present-och 
specialbutiker. Priset för dessa ljus startar ofta från 600–700 kronor. Inom seg-
ment finns aktörer så som Byredo. 
 

Mid-End segment 
Aktörer inom Mid-End segmentet försöker tillgodose dekorationstrender. Det är 
vanligt att ljus erbjuds i varierande färger i samband med en tilltalande ljushål-
lare. Dessa ljus säljs ofta i en-pack där estetik samt hållbarhetsaspekter värderas 
högre jämfört med Low-End Market-konsumenter. Doftljus i detta segment er-
bjuds vanligtvis i inredning- och dekorationsvaruhus, samt diverse livsstilsbutiker. 
Bolag inom detta segment är Candles primäre målkund – här återfinns kunder så 
som H&M, Rituals, Lyko med flera. Prisnivån startar ofta från 400 kronor per ljus. 
 

Low-End segment 

Detta segment fokuserar på funktionalitet och erbjuder vanligtvis inte egenskaper 
som lyfter upplevelsen i hemmet. Dessa ljus säljs ofta i större paketerade voly-
mer i paket för låga priser och erbjuds vanligtvis i mataffärer och varuhus. Kvali-
teten mäts i ett fåtal parametrar så som brinntid samt hur konsekvent flamman 
är. Exemepel på varumärken inom detta segment är IKEA. Inom denna kategori 
kan priset per ljus starta från under 100 kronor.  
 

Kunder 
Nedan listar vi några av Bolagets befintliga kunder inom Private label. Neder-
ländska Rituals är den dominerande kunden och står för nära 50 procent av Bola-
gets totala intäkter. H&M, Kicks, Åhléns och danska Bloomingville är ett par andra 
utvalda kunder inom affärsområdet. Candles tillverkar doftljus helt anpassade för 
dessa företagskunder. Geografiskt begränsar sig Candles till att bearbeta före-
tagskunder med huvudkontor i Europa, även om dessa kedjor också kan ha buti-
ker i andra världsdelar som exempelvis Asien.  

 
Private label: Utvalda kunder 

 

 

Källa: Bolagsinformation 

 

Finansiell utveckling 
Som framgår nedan är Private label det klart största affärsområde. Under det 
brutna räkenskapsåret 2020/21 omsatte drygt 68,5 miljoner kronor och stod för 
cirka 65 procent av bolagets totala omsättning. De tre senaste åren har segmen-
tet redovisat en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 81,6 procent. Den starka 

Urval av Candles Private label 
kunder: Kicks, H&M, Åhlens, Clas 
Ohlson, Lyko, Lagerhaus, Rituals. 
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tillväxten kan hänföras till fler antal kunder i kombination med att befintliga kun-
der har ökat sina volymer och ordar. 
 
Private label: Nettoomsättning (MSEK)  Private label: Andel av total förs, 2020/21 

 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 

Stigande ordervolym 
Som framgår i tabellerna ovan till höger så har orderstorleken ökat markant inom 
Private label-segmentet de senaste åren. Sedan 2017/18 har den genomsnittliga 
ordervolymen per beställning ökat med 106 procent. Den främsta förklaringen till 
den positiva utvecklingen är att Candles kunder har låtit Bolaget ta över en allt 
större andel av kundens totala ljustillverkning.  

 
Private label: Nettoomsättning (MSEK)  Private label: Genomsnittligt ordervärde, antal ljus 

 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 

Affärsområde: Brands 
Inom affärsområdet Brands har Candles ensamrätten att i Norden agera distri-
butör för några av världens största doftljusvarumärken, däribland Yankee Candle, 
WoodWick och Millefiori Milano. Bolaget tillhandahåller lagerhållning för dessa 
varumärken.  
 
Brands, Varumärkesportfölj 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation 
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Även om brands är det mer etablerade affärsområdet i bolagets olika intäkts-
strömmar har omsättningen vuxit från 22,3 miljoner 2018/19 till 38,2 miljoner 
2020/21 vilket motsvarar en genomsnittlig årstillväxt (CAGR) om 27,5 procent. 
 
Brands: Nettoomsättning (MSEK)  Brands: Andel av total förs, FY2020/2021 

 

 
 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 
Brands: Fördelning per kategori, FY2020/202  

 

 

 

Källa: Bolagsinformation  

 

Affärsområde: Home Party 
Utöver distributionsrättigheter har Bolaget även två egna varumärken som Cand-
les producerar samt distribuerar; Olivia & Co samt Blanche. Dessa två varumär-
kena säljs idag direkt till konsument (D2C) via Bolagets hemsida och genom sitt 
tredje nyetablerade affärsområde, Home Party. Då bolaget säljer direkt till slut-
konsument kan butiksledet kringgås, vilket typiskt sett medför både bättre kund-
kännedom och högre marginaler.  
 
HomeParty, Varumärkesportfölj 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation 
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Doftljus passar väl för direktförsäljning 
Affärsområdet Home Party etablerades i samband med förvärvet av dotterbola-
get och varumärket Leyonore. Denna verksamhet fokuserar på att sälja bolagets 
egentillverkade ljus under egna varumärken. Försäljningsmetoden bygger på di-
rektförsäljning genom fristående säljare. Direktförsäljning är typiskt sett förknip-
pat med försäljning till närstående som bekanta, vänner och familj. De fristående 
säljarna kan också arrangera sälj-evenemang på caféer, i hemmen eller i konfe-
renslokaler.  
 
I dag har Leyonore fångat intresse från 800 fristående säljare i Norden. De fri-
stående säljarna erhåller en rörlig ersättning som varierar med försäljningsvolym. 
Leyonere har en organisationsstruktur som kallas för multi-level-marketing. 
Denna struktur fungerar typiskt sett som ett incitament för de fristående säljarna 
att rekrytera nya fristående säljare. Incitamentet finns i att den rekryterande sälja-
ren erhåller en andel av vad som den rekryterade säljaren genererar i intäkter. Den 
fristående säljarens position i multi-level-marketing-strukturen beror således inte 
på hur länge denna varit med, utan på hur många nya säljare denne rekryterat.  
 
Direktförsäljning ger möjlighet att snabbt expandera till låg investering 
HomeParty har vid tillfället av denna initieringsanalys inte redovisat någon om-
sättning och enligt Candles kommer affärsområdet vara operativt någon gång 
under våren 2022. 
 
Candles bedömning är att affärsområdet har möjlighet att nå stor och självrörlig 
skalbarhet då de fristående säljarna är sina egna chefer. Direktförsäljning ger 
också, enligt vår bedömning, en möjlighet för bolaget att expandera till nya mark-
nader på ett kostnadseffektivt sätt. Det då bolaget inte behöver ta några investe-
ringar i en lokal säljorganisation eller några större lokaler. 
 
Samtidigt skall noteras att de fristående säljarna själva köper på sig lager för att 
sedan sälja vidare. Detta innebär att den fristående säljaren tar en investering och 
tillika risk. Det kan möjligen hämma tillväxt- och expansionsmöjligheter då det 
höjer tröskeln för nyrekrytering av fristående säljare. Alternativet är att direktför-
säljarna leder slutkunden in på bolagets webbshop. Detta kräver dock större in-
vesteringar i infrastruktur för att hantera en sådan process.  
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Tillväxtkapital 
Under 2021 tog Candles in tillväxtkapital om cirka 50 miljoner kronor exklusive 
emissionskostnader för att öka produktionskapacitet, stärka försäljning, samt 
produktutveckling. 
 

50 procent till att öka försäljning och marknadsföring 
Ungefär 50 procent av emissionslikviden ämnas att användas till att öka försälj-
ning av företagets produkter genom ett antal riktade tillväxtinitiativ. Bland annat 
utökas försäljningsteamet inom Private label med heltidsanställda Key Account 
Managers (KAM:s) som kommer fokusera på försäljning inom Norden och 
Europa. För affärsområdet Brands blir organisationen nordisk med en försälj-
ningschef i toppen. Candles håller dessutom på att etablera sitt tredje affärsom-
råde, Home Party, med hjälp av 800 säljare som i sin tur ska nå slutkonsumenter 
(privatpersoner). Förutsättningarna är goda för att detta affärsområde kan få 
bättre rörelsemarginaler än de övriga två affärsområden, då försäljning sker di-
rekt till slutkonsument.  
 

25 procent till utbyggnad av maskiner och automation 
Omkring 25 procent av tillväxtkapitalet ska användas till att öka produktionska-
pacitet och automation. Kundernas starka efterfrågan har växt ifrån produktions-
kapaciteten i bolagets befintliga lokaler som för nuvarande går i tre skift. För sina 
befintliga lokaler avses att köpa in ytterligare maskiner och implementera ökad 
automation. Likviden avses till stor del att användas för installation av en ytterli-
gare fabrik i Örebro under våren 2022 som förväntas nå en maxkapacitet om ca 
8 000 ljus per timme, jämfört med befintliga maxkapacitet om 2 000 ljus per 
timme. En ny fabrik planeras att stå färdig i början av 2023, vilket ytterligare 
kommer att öka Bolagets produktionskapacitet. 

 
Planerad fabrik 2022 i Örebro  Candles laboratorium i Örebro 

 

 
 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 

25 procent till kvalitetskontroll och produktutveckling 
Att tillverka ljus ställer också krav på säkerhet, kvalitetskontroll och produktut-
veckling. Utöver regulatoriska krav från myndigheter genomför Candles frekvent 
olika tester i syfte att optimera ljusens egenskaper, kvalitet och säkerhet. Även 
om de kommit långt på vägen vill bolaget fortsätta att lägga resurser på att ut-
veckla den perfekta blandningen i sitt laboratorium. 
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Ledning, styrelse och ägarbild 
För att ta Candles tillväxtresa till nya nivåer består ledningen av en grupp männi-
skor med varierande bakgrunder. Med gedigna erfarenheter ska ledningen och 
styrelsen driva bolagets tillväxt- och diversifieringsstrategi. Nedan följer ett urval 
av den kompetens som finns på bolaget. 
 

 

ULF GEJHAMMAR (född 1955) är styrelseordförande i Candles Scandinavia 
sedan 2018. Ulf är utbildad civilingenjör och har ekonomi- och juridikutbildning 
från Handelshögskolan i Göteborg. Han har tidigare erfarenhet som styrelse-
ordförande, styrelseledamot och ledande befattningar i bolag som Malmbergs 
Elektriska AB, DHL Express, Närkefrakt, Alviks Trafik m.fl. 

 

PETTER BERGREN (född 1974) är styrelseledamot i Candles Scandinavia sedan 
februari 2021. Petter är en entreprenör med ekonomutbildning. Han har tidigare 
drivit bolag som t.ex. Industriprodukter i Örebro AB samt ett antal fastighetsbo-
lag. 

 

LENNART LARSSON (född 1949) är styrelseledamot i Candles Scandinavia 
sedan januari 2019. Lennart är utbildad civiljägmästare från Skogshögskolan. 
Han har tidigare styrelseerfarenhet från bolag som Oppboga Bruk AB och Me-
gacon AB. 

 

VIKTOR GARMIANI (född 1977) är grundare, VD och styrelseledamot i Candles 
Scandinavia sedan 2009. Viktor är utbildad VVS-ingenjör med examen i Katri-
neholm. Han har tidigare suttit i styrelserna för Oppboga Bruk AB och The Wyse 
Group AB. Viktor Garmiani 911 000 A- och 2 719 344 B-aktier i Candles Scandi-
navia AB. 

 

NINA GARMIANI (född 1978) har en ekonomutbildning och en bakgrund inom 
försäljning från bland annat Siba och Tre (Hi3G). Tillsammans med Viktor 
Garmiani har Nina grundat och byggt upp Candles Scandinavia sedan 2009. 

 

MARTIN FREDELL (född 1982) är civilekonom med examen från Örebro Univer-
sitet. Martin har tidigare jobbat med revision hos Ernst & Young samt varit CFO 
i Linde Material Handling AB, Octapharma AB och Commuter Security AB samt 
haft andra chefsposter inom Keolis Sverige AB.  

Källa: Bolagsinformation 

 

Tio största ägare 
Bolagets tio största ägare innehar 90 procent av bolagets totala aktiekapital. VD 
och grundare Viktor Garmiani är bolagets största privata ägare genom sitt in-
vestmentbolag Garcap Investments AB som äger 46 procent av Candles aktieka-
pital och innehar 70,3 procent av rösterna. Ilija Batljan är bolagets fjärde största 
ägare. 

 
Ägarbild, 31 december 2021 

 

Ägare Andel av kapital Andel av röster Verifierat 

 Viktor Garmiani  46,4% 70,3% 2021-12-31 

 Petter Berggren  13,3% 6,2% 2021-11-01 

 Lennart Larsson  13,3% 6,2% 2021-11-01 

 Ilija Batljan 5,3% 2,4% 2021-12-31 

 Ulf Gejhammar  4,0% 4,3% 2021-12-31 

 Cenk Yavas  3,5% 3,7% 2021-11-01 

 Futur Pension 1,5% 0,7% 2021-12-31 

 Hagaby förvaltning AB 1,3% 0,6% 2021-11-01 

 Peiman Naderi  0,9% 0,7% 2021-11-01 

 Per Axelsson 0,6% 0,3% 2021-12-31 

   

Källa: Holdings.se 
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Aktiekursutveckling 
Candles-aktien första handelsdag var den 8 november 2021 och stängde på 
samma dag på 66,54 kronor. Kursen steg därefter för att toppa runt 90 kronor 
redan tre dagar därefter. Därefter har Candles-aktien fallit tillbaka, först till 70 
kronors-nivån den 23 november och har sedan dess fortsatt att rekylera långsamt 
ned mot nuvarande kursnivå på 63,5 kronor per aktie.  

 
Ägarbild, 31 december 2021 

 

 

Källa: Holdings.se 
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Marknad och konkurrens 
Marknaden för ljus är en väletablerad och traditionell marknad som funnits i århundraden. Hi-
storiskt har ljus endast haft en funktionell betydelse men numer drivs marknadens tillväxt av 
att ljus, och doftljus i synnerhet, har fått alltmer estetisk betydelse. Candles intäktsströmmar 
diversifieras genom sina tre affärsområden; Private label, Brands och Multi-level marketing, 
där de agerar som både producent och distributör samt direktförsäljare till slutkonsument. Den 
europeiska marknaden för doftljus uppgick till 8,9 miljarder kronor 2020 enligt GVR, motsva-
rande 35,2 procent av den totala ljusmarknaden i Europa. 
 

Home Sweet Home driver marknaden 
Candles Scandinavia konkurrerar på doftljusmarknaden. Marknadstillväxten drivs 
i huvudsak av en ökad efterfrågan på doftljus som heminredningsvara i hushåll. I 
samband med ökade disponibla inkomster över tid och ett trendskifte mot en 
alltmer ”home sweet home”- livsstil spenderar konsumenter idag mer pengar på 
ljus i diverse former till heminredning samt för att uppnå en avslappnande atmo-
sfär i hemmet. Utöver trenden att använda doftljus som dekoration i hemmet 
utgör även den kommersiella användningen av doftljus en underliggande drivkraft 
för tillväxten. Denna tillväxt drivs till stor del av spa- och massage-verksamheter 
som använder doftljus för att fånga en mildare atmosfär.  
 
I teorin har Candles inga geografiska begränsningar vad gäller den totala adres-
serbara doftljusmarknaden men av kapacitetsskäl fokuserar bolaget på att ta 
europeiska marknadsandelar. Under 2019 omsatte den totala europeiska ljus-
marknaden 24 miljarder kronor och doftljusmarknaden närmare 8,5 miljarder 
(35,2 procent av all ljusförsäljning). De starka livsstilstrenderna förväntas driva 
upp konsumtionen av doftljus med ca 4,6 procent per år till och med 2025. 
 
Marknaden för dofter i hemmet, Globalt (Mdr SEK)  Doftljusmarknaden, Europa (Mdr SEK) 

 

 

  

 

Källa: Grand View Research  Källa: Grand View Research 

 

Private label störst tillväxtpotential 
Som tidigare nämnt är Candles största verksamhetsområde Private label. Vi an-
ser att doftljusmarknaden, såväl som övriga ljusmarknaden, är väl lämpad för 
Private label – då varumärken ofta fokuserar på att äga ”slutkunden” och inte lika 
mycket på tillverkningsprocesser. Detta medför, i vår mening, en intressant möj-
lighet för en aktör som Candles. 
 
Ser vi till den generella Private label-marknaden så har förhållit sig stark i Europa. 
Vilket illustreras i en marknadsandel på över 40 procent på de två största detalj-
handelsmarknaderna, Tyskland och England. 17 av 18 europeiska länder har ökat 
sin andel Private label-andel under 2021. 
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Fördelning, Europa, % 
 

 

Källa: Oracle, Private label in EMEA, Capturing Opportunity and protecting your brand, 2021 

 
Den primära anledningen för att konsumenter väljer att övergå från varumärkes-
produkter till Private label-produkter är på grund av att priserna ofta är lägre utan 
att inkräkta på kvalitet. Ljusvarumärken är inte så etablerade hos den breda mas-
san och konsumenter tar sällan hänsyn till ljusmärke när de köper ljus. I stället 
utgår konsumenter mer från attribut som kvalitet och varaktighet och förlitar sig 
ofta på återförsäljarens varumärke.  
 
De främsta anledningarna till att köpa fler private varumärkesprodukter, % 
 

 
Källa: KcKinsey & Company State of Grocery Consumer Survey, 2021 

 

Attraktiva distributionsrätter  
Historiskt har amerikanska bolag varit klart överlägsna vad gäller starka och väl-
kända doftljusmärken. För att stärka kundbaser och distributionskanaler inom 
Europa har väletablerade företag i USA tenderat att köpa andra starka aktörer 
med europeisk närvaro. Denna konsolidering har tagit doftljusproduktion allt 
närmare den europeiska hemmamarknaden. 
 
En sådan aktör som förvärvat märkesbolag är exempelvis ledaren Newel Brands 
som förvärvade Jarden Corp(med märket Yankee Candle) 2015, Smith Mountain 
(WoodWick Candle) 2016, och Chesapeake Candles 2017. I samband med för-
värven öppnade Yankee Candles sin första europeiska produktionsfabrik i Tjeck-
ien. Candles, som redan hade distributionsrätterna för varumärket WoodWick 
vilka kom att ägas av Newel Brands, fick även de exklusiva distributionsrätterna 
för Yankee Candle i Norden 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

49,7% 49,5% 47,5% 43,1% 43,4% 42,7% 45,1%
34,0% 33,0% 32,0% 31,1% 32,0% 38,5% 37,1% 29,6% 22,6%

36,8%

50,3% 50,5% 52,5% 56,9% 56,6% 57,3% 54,9%
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My friends recommend the private-brand product

The private-brand poduct has products more suitable for my needs

The private-brand product is often on promotion or special deals

The private-brand product is good enough for everday use

The Private-brand product is cheaper

The private-brand product has equal quality for less money

Med imponerande meritlista för 
distributionen av WoodWick fick 
Candles även exklusiva rättigheter 
för distribution av Yankee Candle. 
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Produktionsländer som exporterar till Europa, (MEUR) 
 

 
Källa: CBI 

 
Värt att notera är att producenter inom de olika exporterande länderna når olika 
slutkonsumenter. Polen och Tjeckien, som ligger den europeiska marknaden nära 
till hands, är populära bland märkestillverkare på grund av deras billiga arbets-
kraft. De har även bra kännedom om europeiskt konsumentbeteenden och prefe-
renser, till skillnad från Kina som till stor del producerar ljus i lågprissegmentet. 
Samtidigt som Candles Private label-verksamhet främst konkurrerar med produ-
center i Tjeckien, Polen samt USA i mellanprissegmentet, är det sannolikt att bo-
lagets starka distributionsverksamhet gynnas av det konsoliderande märkes-
landskapet.  
 

Direktförsäljning i Europa, vanligast i Tyskland 
Candles nysatsning med direktförsäljning förväntas starta våren 2022 och har 
fångat intresse från 800 försäljare i Norden. Enligt World Federation of Direct 
Selling Associations (WFDSA) uppgick det totala värdet av varor och tjänster 
sålda via direktförsäljning till 179,3 miljoner kronor globalt.   
 
I Europa är Tyskland den absolut största marknaden med ett värde på cirka 18 
miljarder USD år 2020. Det motsvarar en andel på 49,6 procent av hela den euro-
peiska marknaden. Antalet fristående direktförsäljare i Tyskland är enligt WFDSA 
911 164st. Det kan ställas i relation till Sverige som är Europas 16onde största 
marknad med ett värde på drygt 0,2 miljarder USD, motsvarande en andel på 0,6 
procent i Europa. 
 
Även i termer av värde på varor köpta via direktförsäljning per invånare hamnar 
Tyskland i topp för Europa. Som visas i graf nedan handlar i genomsnitt varje 
invånare i Tyskland för 218,5 USD via direktförsäljning år 2020. I Sverige är mot-
svarande siffra 22,6 USD. 
 
Marknadsvärde (Mrd USD) och europeisk andel  Direktförsäljning per invånare (USD) 

 

 

  

 

Källa: WFDSA  Källa: WFDSA 

 
 

  

0

100

200

300

400

500

Poland China USA Czechia Vietnam India

2015 2016 2017 2018 2019

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

0

5

10

15

20

Market value (Share of European market)

218,5

76,1
47,6 34,8 30,2 25,8 22,6 18,5 15,7 15,1

0

50

100

150

200

250

Sannolikt att Candles redan starka 
position i märkesdistributionen 
gynnas av fortsatt konsolidering. 

Antalet fristående direktförsäljare i 
Tyskland uppgår till 911 164, över 
samtliga produktkategorier. 
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Community-baserat hälsovårdsintresse utgör betydande andel 
Direktförsäljning i Europa består i bred utsträckning av Community-baserad för-
säljning av hälsovårdsprodukter och det är med anledning av ett förintresse för 
hälsa som driver en stor del av försäljningen. Vi ser för nuvarande låg indikation 
på att doftljusförsäljning kan uppnå samma typ av Community-sentiment som 
hälsovårdsprodukter på sikt. 
 
Enligt data från WFDSA består hushåll och inredningsprodukter normalt av mellan 
3 och 12 procent av all direktförsäljning som sker i 17 europeiska länder. Vi ser 
därmed låg indikation på att doftljus har betydande andel av direktförsäljning 
idag. Friskvårdsprodukter utgör den största produktkategorin som vanligtvis lig-
ger mellan 20 och 50 procent av all direktförsäljning, följt av kosmetikaprodukter. 
 
Andel, Wellness  Andel, Cosmetic & Personal Care 

 

 

  

 

Källa: WFDSA  Källa: WFDSA 

 
Andel, Household goods  Andel, Home care 

 

 

  

 

Källa: WFDSA  Källa: WFDSA 

 

Inga tydliga konkurrenter inom naturvaxproduktion 
Den europeiska doftljusmarknaden, likt övriga ljusmarknaden, består av många 
aktörer. Denna fragmenterade marknad har måttlig konkurrens och värdeked-
jorna tenderar att vara oorganiserade. Den primära anledningen för att nya aktö-
rer lyckas ta sig in i värdekedjorna är på grund av industrins överhängande domi-
nans av paraffin-baserade doftljus som möjliggör relativt simpla och skalbara 
tillverkningsprocesser. Även, På grund av produktområdets erbjudande-karaktär 
för konsumenter är det förhållandevis enkelt för mindre aktörer att erbjuda tillta-
lande doftljus som är exotiska och handgjorda till det lokala näringslivet. Ett lo-
kalt producerat doftljus kan med andra ord vara värdeskapande i sig. 
 
Paraffinvax framställs genom en blandning av olika kolväten som härrör från 
petroleum, kol, eller oljeskiffer och kan bestå av varierande mängd olika atom-
uppsättningar. Variationen i kolvätesbindningen utgör en komplexitet som försvå-
rar direkta jämförelser av paraffinvaxers egenskaper mot naturliga vaxer. Speci-
ellt med tanke på att produktionen av paraffinvaxer är sedan länge utvecklad där 
aktörer har förfinat sina kompositioner över tid, vilket inte gäller för aktörer som 
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producerar naturliga doftljus. Sammantaget kan de primära skillnaderna mellan 
de olika vaxtyperna sammanfattas till att naturliga vaxer(rapsolja) indikerar på;  
 
För- och nackdelar 
 

  +/- 

Högre smältningspunkt + 

Längre Brinntid + 

Lägre sotningsnivåer + 

Giftfri, utgör inte luftförorening vid användning; + 

Höga slösavfall vid storskalig produktion - 

    

 
100% naturligt vax 

  
 

        

          

          

  
  

      

          

          

          

          

         Volym 

        
 
Trots paraffinets övervägande nackdelar med hänsyn till klimat-och miljöaspekter 
har paraffinbaserad produktion varit fortsatt dominerande på grund av dess skal-
bara och ekonomiska fördelar. Vi anser att Candles har lyckats fylla ett tomrum 
med sitt hållbara erbjudande och att bolaget inte har några tydliga konkurrenter 
inom området. Candles är således ledande med sin position i branschen med 
följande konkurrens-fördelar; 
 
▪ 100 procent naturligt vax 

▪ Bevisat högkvalitativa premiumljus 

▪ Skalbar produktion 

▪ Teknisk expertis 

 

Sannolikt att Candles bevarar försprång 
Det är med anledning av bolagets framgång att erbjuda naturliga doftljus i stora 
volymer som möjliggjort deras starka värdeskapande och Candles bedömning är 
att de ligger 3–4 år framför sina konkurrenter.  
 
Givet fortsatt skalbarhet är det sannolikt att bolaget behåller försprånget gente-
mot konkurrenter som vill skifta om till naturliga doftljus. Inom överskådlig fram-
tid ser vi att Candles kommer ligga före konkurrenter när det kommer till ordervo-
lymer som följd av sitt ständiga utvecklingsarbete i tillverkningsprocesser och 
produktutveckling. Detta försprång kommer leda till ökande marknadsandelar på 
den europeiska marknaden. 
  

Candles bedömning är att 
bolaget är 3–4 år framför 
sina konkurrenter. 
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Konkurrens och företag i referensgruppen 
Konkurrenslandskapet för doftljus består av ett fåtal stora spelare följt av många 
mindre aktörer. På grund av Candles unika marknadsposition ser vi inga aktörer 
som konkurrerar med samma erbjudande-karaktär. Nedan följer de fyra av de mer 
framträdande aktörerna på doftljusmarknaden som står Candles närmast i kon-
kurrensen mot slutkonsumenter. 
 

The Yankee Candle Company 
Det amerikanska bolaget som grundades 1969 tillverkar och säljer varumärkes-
kraftiga doftljus i egen regim under varumärket Yankee Candle. Bolaget anses ha 
marknadens starkaste varumärke avseende doftljus och liknande doftprodukter. 
The Yankee Candle Company säljer sina doftljus främst genom nätverk av fysiska 
återförsäljare och onlinebutiker runtom i världen.  
 
Samtidigt som The Yankee Candle Company är en kund av Candles Scandinavia 
som distribuerar Yankee Candle-produkter i Norden, är bolaget även en konkur-
rent till Candles Scandinavias private label produktion såväl som produktionen för 
egna varumärken. 
 

SPAAS Kaarsen N.V 
Det belgiska företaget SPAAS tillverkar och levererar ett brett sortiment av ljus, 
doftljus och tillbehör. Ljustillverkaren utvecklar, tillverkar och marknadsför sina 
ljus och doftljus med sitt eget varumärke SPAAS. Bolaget marknadsför sina egen-
utvecklade ljus, genom säsongskollektioner, presentkollektioner, och doftljuskol-
lektioner. De marknadsför även utifrån ljustyper så som pelarljus, bordsljus, tema-
tiska doftljus, ljus i glas.  
 
SPAAS säljer sina produkter genom nätverk av återförsäljare och distributörer i 
Europa och internationellt, såväl som direktförsäljning till slutkonsument online. 
 

Gala Group 
Gala Group grundades 1972 och är baserat i Tyskland. Bolaget tillverkar och 
marknadsför sina produkter inom Europa såväl som i andra marknader. Likt 
Candles bedriver Gala Group tillverkning av doftljus för både private Label kunder 
såväl som tillverkning av egna varumärken, som Jewel Candle, Ozoi och Luxury by 
Gala.  
 
Företaget Med sina private label kunder och doftljus i egna varumärken mark-
nadsförs och distribueras Gala Groups produkter genom fysiska återförsäljare 
och onlinebutiker till stor del av Europa. 
 

Contract Candles & Diffusers 
Bolaget är ett engelskt baserat familjeföretag som sedan 1997 har utvecklat doft-
ljustillverkning inom lyxvarusegmentet. Contract säljer inte ljusvarumärken i egen 
regim, istället tillverkar bolaget doftljus till private label-kunder som i sin tur 
marknadsför egna märken. Contract utmärker sig för dessa varumärken för sina 
handgjorda detaljrika doftljus och erbjuder främst ljustyperna pelarljus, och ljus i 
glas. 
 
För att möta efterfrågan på naturliga doftljuser erbjuder Contract sina Private 
Label kunder handgjorda doftljus av naturliga vaxer, primärt från soja, rapsolja, 
och bivax. 
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Företag i referensgruppen 
Vi har inte hittat några andra börsnoterade företag som bedriver samma verk-
samhet som Candles – produktion och försäljning av hållbara doftljus. Vi har 
dock identifierat flera företag vars verksamhet från olika perspektiv påminner om 
den som Candles bedriver.   
 
Finansiella nyckeltal (MSEK) 

 

Kategori/Ticker HQ 
EV 

(MSEK) 
CAGR, 2020-

2023 
μEBIT-marg., 
2021-2023 EV/Sales EV/EBITDA EV/EBIT 

Ljus- och heminredning 
 

      NTM 2022 NTM 2022 NTM 2022 

Henkel AG & Co. KGaA DE 290 991 4% 13% 1,3x 1,3x 8,2x 7,6x 10,7x 9,8x 

Bath & Body Works, Inc. US 156 082 5% 23% 2,0x 1,9x 8,1x 7,5x 9,0x 8,3x 

Newell Brands Inc. US 137 726 1% 12% 1,4x 1,4x 9,6x 9,1x 12,3x 11,4x 

Sanderson Design Group plc GB 1 190 14% 11% 0,8x 0,8x 5,1x 4,9x 7,7x 7,5x 

Dusk Group Limited AU 1 135 6% 19% 1,2x 1,1x 5,7x 5,4x 6,8x 6,5x 

Median  137 726 5% 13% 1,3x 1,3x 8,1x 7,5x 9,0x 8,3x 

Average  117 425 6% 16% 1,4x 1,3x 7,3x 6,9x 9,3x 8,7x 

Private Lable        NTM 2022 NTM 2022 NTM 2022 

TreeHouse Foods, Inc. US 34 234 5% 5% 0,8x 0,8x 9,4x 7,6x 21,6x 14,7x 

Lifetime Brands, Inc. US 5 877 3% 8%             

Median  20 056 4% 6% 0,8x 0,8x 9,4x 7,6x 21,6x 14,7x 

Average  20 056 4% 6% 0,8x 0,8x 9,4x 7,6x 21,6x 14,7x 

Kemisk bearbetning        NTM 2022 NTM 2022 NTM 2022 

Arkema S.A. FR 91 271 1% 11% 0,9x 0,9x 5,4x 5,2x 8,4x 8,1x 

LANXESS Aktiengesellschaft DE 61 942 4% 8% 0,7x 0,7x 5,0x 4,6x 9,7x 8,3x 

AAK AB (publ.) SE 48 192 6% 7% 1,1x 1,1x 13,4x 12,1x 17,7x 15,8x 

Robertet SA FR 20 005 4% 16% 3,2x 2,9x 15,0x 13,9x 20,0x 18,9x 

Median  55 067 4% 9% 1,0x 1,0x 9,4x 8,7x 13,7x 12,0x 

Average  55 352 4% 10% 1,5x 1,4x 9,7x 9,0x 13,9x 12,8x 

Naturliga/veganska        NTM 2022 NTM 2022 NTM 2022 

Midsona AB (publ) SE 3 699 2% 6% 0,9x 0,9x 9,4x 8,5x 16,4x 14,5x 

good natured Products Inc. CA 1 244 31% -3% 1,8x 1,9x -2309,2x 62,0x -134,7x 287,2x 

AS MADARA Cosmetics LV 929 8% 25%             

Median  1 244 8% 6% 1,4x 1,4x -1149,9x 35,3x -59,1x 150,8x 

Average  1 957 14% 10% 1,4x 1,4x -1149,9x 35,3x -59,1x 150,8x 

ESG        NTM 2022 NTM 2022 NTM 2022 

AS MADARA Cosmetics LV 929 8% 25%             

Deere & Company US 
1 606 
631 

6% 22% 3,5x 3,3x 16,6x 14,4x 16,5x 15,3x 

Ball Corporation US 353 111 5% 13% 2,5x 2,3x 15,3x 13,9x 20,3x 18,2x 

UPM-Kymmene Oyj FI 180 132 2% 15% 1,7x 1,6x 9,5x 8,1x 12,6x 10,8x 

Median  266 621 6% 18% 2,5x 2,3x 15,3x 13,9x 16,5x 15,3x 

Average  535 201 5% 19% 2,6x 2,4x 13,8x 12,1x 16,5x 14,8x 

                    

Full ref. group, median  34 014 6% 12% 1,3x 1,3x 9,4x 8,1x 12,3x 11,4x 

Full ref. group, average  144 903 -9% 12% 1,6x 1,5x Neg. 12,3x 3,7x 30,3x 

                    

Candles Scandianvia        NTM 22/23 NTM 22/23 NTM 22/23 

CANDLE B (curr.) SE 493 53% 4% - 2,0x - NM - NM 

CANDLE B (CSQ) SE 493 53% 4% - 2,6x - NM - NM 
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Finansiell historik och Carlsquare prognoser 
Candles har haft en fin historisk utveckling med god tillväxt. Under räkenskapsåren 2018/19 
till 2020/21 har den genomsnittliga tillväxttakten per år uppgått till 61,8 procent. Affärsområ-
det Private label har drivit tillväxten, vilket också fått bruttomarginalen att falla tillbaka. Paral-
lellt har dock EBITDA-marginalen stigit från 3,0 procent under räkenskapsåret 2018/19, till 12,9 
procent 2020/21. Vi räknar med en fortsatt hög tillväxttakt under de kommande åren pådrivet 
av Private label. Med en intäktsmix som fortsätter utvecklas till fördel för Private label tror vi 
bruttomarginalen kan fortsätta falla tillbaka de kommande åren. Dock, med omförhandlade 
leverantörsavtal, effektivare produktionsprocessen och ökande intäktsbidrag från Home Party 
med en hög bruttomarginal räknar vi med att EBITDA-marginalen kan stiga till 13,9 procent till 
utgången av räkenskapsåret 2030/31. 
 

Prognoser för intäkter och lönsamhet 
Historik påvisar förmåga 
Candles grundades 2009 med den ursprungliga affärsmodellen att agera distri-
butör (Brands). Under åren kalenderåren 2011 till 2015 var den genomsnittliga 
tillväxttakten per år 42,5 procent. Under 2015 adderades affärsområdet Private 
label med Claes Ohlson som första kund. Detta gav dock till synes inte något 
större intäktslyft. Över tid har dock Private label fått fart och den genomsnittliga 
tillväxttakten per år under räkenskapsåren 2018/19 till 2020/2021 ökade höga 
61,8 procent.  
 
Den fina tillväxtkurvan påvisar bolaget förmåga liksom efterfrågan på doftljus 
med 100 procent naturliga vax. Under räkenskapsåret 2020/21 var intäktsbidra-
get från Private label cirka 65 procent medan de resterande 35 procenten kom-
mer från Brands. Mot bakgrund av detta går det också att dra slutsatsen att det 
är Private label som har drivit tillväxten under de senaste åren. 
 
Intäktsfördelning, Private label och Brands 2020/21 
 

 
Källa: Bolagsinformation 

 

30 procent i tillväxtmål per år på medellång sikt 
Bolagets målsättning är att växa i genomsnitt med 30 procent per år på medel-
lång sikt till en bibehållen marginal (EBITDA 2020/21 var 12,9 procent). Under 
innevarande räkenskapsår första nio månader (maj 2021 till januari 2022) har 
bolaget redovisat en nettoomsättning på 130,5 miljoner kronor, motsvarande en 
tillväxt på 44,6 procent. Samtidigt var tillväxten för nettoomsättningen under det 
tredje kvartalet (nov-jan 2021) 66,4 procent. 
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Tydliga säsongsmönster 
I samband med lanseringen av Private label införde bolaget brutet räkenskapsår 
som löper mellan den 1 maj till den 30 april. Affären har också tydliga säsongs-
mönster där order- och leveransläget är som högst under september till decem-
ber.  
 
Det förklaras till stora delar av efterfrågan som ökar under årets mörka och kal-
lare period inom samtliga tre affärsområden. Samtidigt bör det tredje kvartalet, 
som innehåller perioden kring jul, vara aningen starkare än det andra kvartalet, då 
framför allt för Brands och Home Party.  
 
Räkenskapsår, kvartal och säsongsvariationer 
 

Räkenskapsår, maj till april 

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 

maj till juli aug till okt nov till jan feb till apr 

 (två starka månader) (två starka månader)  
    

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Vi räknar med 49,9 procent tillväxt under 2021/22 
Vi räknar med en nettoomsättning under räkenskapsåret 2021/22 på cirka 160 
miljoner kronor. Det motsvarar i sin tur en tillväxt på 49,9 procent. Även om vi 
förväntar oss en stark tillväxt för Brands är det i vårt scenario Private label-
verksamheten som fortsätter driva tillväxten. Samtidigt tror vi att intäktbidraget 
från Home Party kommer in på begränsade nivåer.  
 
Orderflödet som kommunicerats för Private label, ett utökat fokus på brands med 
en ny divisionschef och förväntningar på Home Party motiverar en hög tillväxttakt 
även efterföljande räkenskapsår, 2022/23. I vårt basscenario ökar nettoomsätt-
ningen till 233 miljoner kronor 2022/23. Det motsvarar en tillväxt på 45,6 procent, 
som också är väl över bolagets målsättning på 30 procent.  
 
Nettoomsättning (MSEK) och tillväxt (%) 
 

 
Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Under de tre prognostiserade räkenskapsåren 2021/22 till 2023/24 räknar vi med 
en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 41,8 procent – alltså över bolagets målsätt-
ning. Över nästföljande tre räkenskapsår, 2024/25 till 2026/27 räknar vi med en 
årlig genomsnittlig tillväxttakt på 30,2 procent. Under de sista fyra räkenskaps-
åren under prognosperioden faller den genomsnittliga tillväxten i årstakt till 14,9 
procent. Våra tillväxtantaganden kräver att produktionskapaciteten utökas under 
räkenskapsåret 2026/27. 
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Intäktsfördelning 
Över hela prognosperioden är det Private label som driver tillväxten. Internationell 
expansion är också en förklarande faktor till tillväxtkurvan. Nedan visas den an-
tagna intäktsfördelningen mellan bolagets tre affärsområdena. Som framgår 
räknar vi med att Private label ökar sitt intäktsbidrag från 65 procent räkenskaps-
året 2020/21 till 83,4 procent 2030/31. 
 
Nettoomsättning (MSEK) och tillväxt (%) 
 

 
Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Nedan visas den antagna utvecklingen för Private label. Vi räknar med att affärs-
området genererar en nettoomsättning på cirka 111,1 miljoner kronor 2021/22, 
motsvarande en tillväxt på 60 procent. Under räkenskapsåren 2021/22 till 
2023/24 räknar vi med att den årliga genomsnittliga tillväxttakten uppgår till 47,4 
procent. För hela prognosperioden har vi antagit en årlig genomsnittlig tillväxttakt 
på 28,8 procent. 
 
Private label: Nettoomsättning (MSEK) och tillväxt (%) 

 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Nedan visas den antagna utvecklingen för Brands. Som framgår räknar vi med att 
intäktsbidraget under 2021/22 uppgår till cirka 48 miljoner kronor, motsvarande 
en tillväxt på 28,5 procent. Under räkenskapsåren 2021/22 till 2023/24 räknar vi 
med att tillväxttakten uppgår till ca 25,8 procent. För hela prognosperioden har vi 
antagit en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 15,2 procent. 
 
Brands: Nettoomsättning (MSEK) och tillväxt (%) 
 

 
Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Nedan visas den antagna utvecklingen för Home Party. Direktförsäljningsverk-
samheten under Home Party har potential att snabbt växa internationellt givet 
inbyggda fördelar med en Multi-Level-Marketing-struktur. Under räkenskapsåren 
2021/22 räknar vi med en nettoomsättning för Home Party på en miljon kronor. 
Det motsvarar ett antagande om att hälften av de fristående säljarna anslutna till 
Leyonore AB (470) i genomsnitt säljer fem ljus till ett genomsnittligt pris på 400 
kronor. Under 2030/31 har vi antagit att Home Party genererar en nettoomsätt-
ning på cirka 20 miljoner kronor.  
 
Home Party: Nettoomsättning (MSEK) och tillväxt (%) 
 

 
Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Övergående nedställ i bruttomarginalen 
Räkenskapsåret 2017/18 kunde bolaget redovisa en bruttomarginal på 64,6 pro-
cent. Bruttomarginalen har sedan dess fallit tillbaka till 45,3 procent under räken-
skapsåret 2020/21. Den fallande bruttomarginalen är rimligtvis en effekt av pro-
duktmixen med en större andel intäkter från affärsområdet Private label.  
 
Genom att ”räkna baklänges” från antaganden kring historisk intäktsfördelning 
och den fallande bruttomarginalen uppskattar vi att bruttomarginalen för Private 
låg kring 35,0 procent under 2020/21. Bruttomarginalen för Brands uppskattas 
ligga kring 58 procent. Mot bakgrund av detta, samt vår tes att det är i huvudsak 
Private label som kommer driva tillväxten, kan bruttomarginalen komma att falla 
tillbaka allteftersom bolaget växer. Samtidigt har vi i nuläget en inflation som 
innefattar stigande kostnader för insatsvaror och frakt. Därför räknar vi med att 
bruttomarginalen faller till 43,3 procent under räkenskapsåret 2021/22.  
 
Bruttoresultat (MSEK) och bruttomarginal (%) 
 

 
Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Parallellt har bolaget historiskt varit dålig på att förhandla leverantörsavtal. Detta 
är något som bolaget avser prioritera upp, vilket medför förutsättningar till för-
bättrade bruttomarginaler. Vidare kommer bolaget kontinuerligt effektivisera sina 
produktionsprocesser som exempelvis kan reducera svinn. Candles får också en 
bättre förhandlingsposition jämtemot kunder när bolagets position som den le-
dande leverantören av 100 procent naturliga doftljus till hög kvalitet cementeras. 
Vi räknar därför med att bruttomarginalen för Private label kan stiga till 41,5 pro-
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cent till utgången av 2030/31. Med detta och en hög bruttomarginal från Home 
Party stiger gruppens totala bruttomarginal till 44,5 procent vid samma tillfälle. 
 

Bra lönsamhetspotential med effektiviserade processer 
Nedan visas antagen fördelning mellan bolagets redovisade kostnadsposter av 
de totala kostnaderna. Som framgår räknar vi med att kostnad sålda varor ökar 
sin andel av den totala kostnadsasen som effekt av ökade intäkter.  
 
Kostnadsfördelning 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Samtidigt räknar vi exempelvis med att övriga externa kostnader och personal-
kostnader ökar i genomsnitt med 21,9 procent respektive 14 procent per år under 
åren 2023/24 till 2026/27, vilket kan jämföras med tidigare nämnda 25,3 procent 
för nettoomsättningen under samma period. Det visar på den antagna skalbar-
heten i affären som till delar är en effekt av kontinuerligt förbättrade produktions-
processer och storskalsfördelar. 
 

Tapp i marginaler för att ta vara på framtida potential 
Nedan visas antagen utveckling för EBITDA-resultat. Som framgår räknar vi med 
ett negativt EBITDA-resultat under 2021/2022 om minus 1 miljon kronor. Över tid 
räknar vi med att EBITDA-marginalen stiger till höga 13,3 procent under räken-
skapsåret 2030/31. Under 2020/21 uppgick EBITDA-marginalen till 12,9 procent. 
Förbättringen från denna nivå förklaras åter av effektiviserade processer och 
leverantörsavtal. En hög bruttomarginal från Home Party är ytterligare en bidra-
gande faktor.  
 
EBITDA (MSEK) och EBITDA-marginal (%) 

  

  

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Vi räknar med att bolaget över den prognostiserade perioden investerar i produkt-
ionsprocesser. Detta medför att av- och nedskrivningar ökar från 1,2 miljoner 
kronor under 2020/21 till 5,3 miljoner kronor 2030/31. Under 2021/22 räknar vi 
med ett rörelseresultat på minus cirka åtta miljoner kronor. Över tid stiger rörel-
semarginalen räknat till 12,8 procent under 2030/31.  
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EBIT (MSEK) och EBIT-marginal (%) 
  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Nedan visas resultat efter skatt. Vi har räknat med att bolaget betalar en skatt om 
motsvarande 20,6 procent av resultat efter finansnetto. Per räkenskapsåret 
2030/31 har vi antagit en vinstmarginal på 10 procent.  
 
Resultat efter skatt (MSEK) och marginal (%) 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Vi räknar inte med att bolaget kommer göra några nyemissioner. I dag finns heller 
inga utestående incitamentsprogram. Antalet aktier antas således vara oföränd-
rat under den prognostiserade perioden på drygt 7,8 miljoner stycken.  
 
Vinst per aktie (kr) 

  

  

Källa: Carlsquare prognoser 
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Kapitaltillskott via lån kan behövas för att finansiera tillväxt 
Nedan visas det antagna kassaflödet från den löpande verksamheten. Som 
framgår är den löpande verksamheten i vårt antagna scenario kassaflödespositiv 
2025/26. 
 
KF, löpande verksamhet (MSEK) och KF löpande verksamhet/nettooms. (%) 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Givet den höga tillväxttakten har vi antagit att bolaget kommer behöva växa sitt 
lager. Det binder kapital och bidrar till att bolaget i vårt scenario kommer behöva 
finansiera upp den löpande verksamheten under räkenskapsåret 2023/24. Detta 
görs i vårt scenario genom lån på tio miljoner kronor. Ytterligare lån om tio miljo-
ner kronor tas upp i lån under 2025/26. De nya lånen betalas tillbaka under 
2027/28 och 2028/29.  
 
Kassaflöde (MSEK) 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Värdering 
Genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering beräknas ett motiverat värde 
per aktie till 79,2 kronor för de kommande 6–12 månaderna. Vår värdering motsvarar en 
EV/Sales-multipel 2022/23 på 2,6x. Det motsvarar en premie mot ett ljusbolag och Private la-
bel-bolag i vår referensgrupp. Denna premie motiveras dock av tillväxtförväntningar vad gäller 
både intäkter och lönsamhet. Den implicita multipeln är dock i linje med ESG-bolag.  
 

Motiverat värde inom ett intervall 
ESG-vinkel motiverar höga multiplar 
Candles är ett tillväxt-case. Jämfört med en ren multipelvärdering är det är vår 
bedömning att en DCF-värdering bättre fångar in tillväxtpotentialen över en längre 
period. Samtidigt ser vi de uppenbara fördelarna med en multipelvärdering som 
är direkt kopplad till marknaden. En ”traditionell” multipelvärdering baserat på 
jämförelsegruppens medianvärde för exempelvis EV/Sales-multipeln tar dock 
inte hänsyn till förväntad tillväxt eller marginaler. Därför kan en mer rättvisande 
multipel för bolag som Candles, vars förväntade tillväxttakt är väl över referens-
gruppen, beräknas genom en regressionsanalys med variablerna EV/Sales och 
förväntad tillväxt plus EBITDA-marginal. Därför, i en ansats att värdera Candles 
har vi kombinerat en DCF-värdering med en multipelvärdering baserat på en 
regressionsanalys.  

 
I ett basscenario ger vår DCF-värdering i ett värde per aktie om 69,57, till 84,7 
kronor. Vår multipelvärdering (regression) renderar i ett värde per aktie om 88,9 
kronor. Genom att kombinera värdet från DCF-modellen med multipelvärderingen 
i en beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 79,2 kronor per aktie, efter full 
utspädning från det kommande finansieringsbehovet, för de kommande 6–12 
månaderna.  
 
Motiverat värde (kr/aktie), basscenario  Motiverat värde inom ett intervall (kr/aktie) 

 

    
DCF-värdering 69,57 
Multipelvärdering 88,9 

Värde per aktie 79,2 
Möjlig upp-/nedsida 26% 
Utestående aktier 7,8 

Aktievärde 620 
Kassa (dec 2021) 26 
Skulder (dec 2021) -6 
Nuvärde, kassa från nyemissioner 0 

EV 600 

          

  

 
Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 
Nedan visas de implicita värderingsmultiplarna från det motiverade värdet. Som 
framgår ligger den implicita EV/Sales-multipeln 2022/23 på höga 2,6x. Det är 
betydligt över vår grupp av ljus- och heminredningsbolag och Private label-bolag 
som handlas till en EV/Sales-multipel 2022 på 1,3x respektive 0,8x. Det är dock i 
linje med vår grupp av ESG-bolag som handlas till en EV/Sales-multipel på 2,3x. 
  
Implicita värderingsmultiplar, basscenario 
 

 20/21P 21/22P 22/23P 23/24P 

EV/Sales 5,6x 3,7x 2,6x 2,0x 

EV/EBITDA 41,8x NM NM 67,7x 

EV/EBIT 45,6x NM NM 82,4x 

          

Källa: Carlsquare prognoser 
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DCF-värdering 
Genom att diskontera det antagna framtida kassaflödet till dess nuvärde i en 
DCF-modell med en diskonteringsränta på 11,7 procent beräknas ett verkligt 
värde på 69,6 kronor per aktie för de kommande 6–12 månaderna. Det motsvarar 
en EV/Sales-multipel om 2,6x i vår prognos 2022/23.   
 
Sammanfattning DCF-värdering, basscenario 
 

DCF-värdering                         Diskonteringsränta                     Antaganden          
PV(UFCF), MSEK 85,1   Riskfri ränta 0,5%   CAGR, 20/213 0/31 25,6% 
PV(TV), MSEK 440   Marknadsriskprem. 6,7%   EBITDA-marginal, 30/31 13,3% 

Enterprise value, MSEK 525   Storleksprem. 3,0%   EBIT-marginal, 2026 12,8% 
Nettoskuld (31-Dec), MSEK 19,9   Beta 1,2x   Skattesats 20,6% 

Aktievärde, MSEK 545   Förväntad avkastning EK 12,1%       
PV(kapital, nyemissioner), MSEK 0,0          

Aktievärde efter finansiering, MSEK 545   Ränte, just. för skatt 7,9%   EV/Sales, 2021/22 3,3x 
Utestående aktier, milj. 7,8   Belåning 10,0%   EV/Sales, 2022/23 2,2x 

Nya aktier, milj. 0,0   WACC 11,7%   EV/EBITDA, 2021/22 neg. 

Utestående aktier efter finansiering och utspädning, milj. 7,8         EV/EBITDA 2022/23 neg. 
Värde per aktie före finansiering och utspädning, milj. 69,6   Bolagsspecifik prem. 0,0%   EV/EBIT 2021/22 neg. 
Värde per aktie efter finansiering och utspädning, kr 69,6   Diskonteringsränta 11,7%   EV/EBIT, 2022/23 neg. 

 

Källa: Carlsquare prognoser 

 
DCF-värdering, basscenario 
 

  21/22P 22/23P 23/24P 24/25P 25/26P 26/27P 27/28P 28/29P 29/30P 30/31P 

EBIT -8 -3 7 16 30 52 71 92 112 134 

Tax on EBIT 0 0 0 -3 -6 -11 -15 -19 -23 -28 

NOPAT (net operating profit adjusted for tax) -8 -3 7 13 24 41 56 73 89 106 

Amort. and dep. -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -5 -5 

CAPEX -3 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 

Delta WC -8 -9 -12 -14 -18 -21 -34 -24 -23 -20 

UFCF (unlevered free cash flow) -18 -14 -7 -2 6 19 23 51 69 89 

PV(UFCF) -6 -12 -5 -1 4 11 12 23 28 32 

Sum PV(UFCF) 85                   

Terminal value, perpetual growth 440                   

EV 525                   

Kassa 26                   

Räntebärande -6,1                   

Aktievärde 545                   

Antal aktier 7,8                   

Värde per aktie 70                   

Kassa från finansiering 0                   

Nuvärde, kassa från finansiering 0                   

Aktievärde+Nuvärde, kassa från finansiering 545                   

Antal aktier efter utspäd. 7,8                   

Värde per aktie efter full utspädning 69,6                   

    

Källa: Carlsquare prognoser 
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Nedan till vänster visas en känslighetsanalys med variablerna diskonteringsränta 
och antagen tillväxttakt för beräkning av slutvärdet. 
 
Känslighetsanalys (kr/aktie)  Känslighetsanalys med exit-multipel (kr/aktie) 
 

 Column2 Column3      Column5 

  3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 

9,7%  90,8   104,9   125,1   156,2  

10,7%  74,7   84,4   97,6   116,3  

11,7%  62,6   69,6   78,6   90,8  

12,7%  53,2   58,3   64,8   73,2  

13,7%  45,7   49,6   54,4   60,4  

         

  

   Column2 Column3      Column5 

  12,4x (10%) 11,3x (0%) 10,2x (-10%) 9,0x (-20%) 

9,7%  107,8   99,6   91,0   82,6  

10,7%  99,5   91,9   84,0   76,2  

11,7%  91,8   84,8   77,6   70,4  

12,7%  84,8   78,4   71,7   65,1  

13,7%  78,4   72,5   66,3   60,2  
 

Diskonteringsränta på Y-axeln och tillväxt i evighet på X-axeln. 
Källa: Carlsquare prognoser 

 Diskonteringsränta på Y-axeln och exitmultipel på X-axeln. 
(XX%) =premium(+)/ rabatt(-= som tillämpas på referensgruppens median-
värde för EV/EBIT. Källa: Carlsquare prognoser 

 
Till höger visas en andra känslighetsanalys för värderingen baserad på en DCF-
modell med en exit-multipel som metod för att beräkna evighetsvärdet - ett alter-
nativ evighetskapitalisering. För denna metod vi tagit referensgruppens median-
värde för EBIT-multiplikatorn och applicerat på det antagna EBIT-resultatet år 
2030/31. Detta värde diskonteras sedan till sitt nuvärde och utgör evighetsvärdet 
i DCF-modellen. Som framgår renderar denna modell ett motiverat värde per aktie 
på 84,8 kronor. 
 

Bull- och Bear-scenario 
I Bull- och Bear-scenariot har vi använt vår DCF-modell (evighetskapitalisering) 
men utvecklat alternativa kurvor för tillväxt och lönsamhet. I Bull-scenariot model-
lerar vi en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 26,9 procent (25,6 procent i bassce-
nariot). EBITDA-marginalen antas öka till 14 procent (13,3 procent i basscenariot) 
till räkenskapsåret 2030/31. Givet dessa antaganden beräknas ett värde per aktie 
om 79,4 kronor. För Bear-scenariot modellerar vi en genomsnittlig årlig tillväxttakt 
på 21 procent. EBITDA-marginalen antas minska till 11,5 procent under räken-
skapsåret 2030/31. Givet dessa antaganden beräknas ett värde per aktie om 47 
kronor. Den antagna utvecklingen för nettoomsättning och EBITDA-marginal vi-
sas är nedan. 
 
Nettoomsättning (MSEK), tre scenarion  EBITDA-marginal, tre scenarion 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Multipelvärdering 
Nedan visas multipelvärderingen. Som tidigare nämnts har vi använt en regress-
ionsanalys med EV/Sales 2022 på Y-axeln och förväntad tillväxt plus EBITDA-
marginal på X-axeln. Genom regressionsanalysen beräknas en använd multipel 
på 2,6x som vi applicerat på förväntad försäljning räkenskapsåret 2022/2023. 
Genom denna metod beräknas ett värde per aktie om 88,9 kronor. Se tabell ne-
dan. 
 
Multipelvärdering, basscenario 
 

Kategori EV (MSEK) CAGR, 2020-2023 
μEBIT-marg., 2021-

2023 
Median, EV/Sales, 

2022 
Median EV/EBIT, 

2022 

Ljus- och heminredning 137 726 5% 13% 1,3x 8,3x 

Private Lable 20 056 4% 6% 0,8x 14,7x 

Kemisk bearbetning 55 067 4% 9% 1,0x 12,0x 

Naturliga/veganska 1 244 8% 6% 1,4x 150,8x 

ESG 266 621 6% 18% 2,3x 15,3x 

Hela ref.gruppen, median 34 014 6% 12% 1,3x 11,4x 

Hela ref.gruppen, genomsnitt 144 903,1 -9% 12% 1,5x 30,3x 

Regression, EV/Sales tillväxt+EBITDA-marginal 2022         

Slope 6,3         

Intercept 0,1         

Implied multiple 2,9x         

Sales 2022/23 233,1         

EV 675,6         

Net cash (Apr. 2022) 19,9         

Equity value 695,4         

Shares outstanding 7,8         

Value per share 88,9         

               

Källa: S&P Caital IQ och Carlsquare prognoser 

 

  

Motiverat värde per aktie (kr), tre scenarion 
  

 
   

Källa: Carlsquare prognoser 
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Nyckeltal och räkenskaper 
 
Nyckeltal (SEK) 
 

 20/21 21/22P 22/23P 23/24P 24/25P 25/26P 26/27P 27/28P 28/29P 29/30P 30/31P 

Per aktie                       

EPS   -1,06 -0,52 0,38 1,29 2,64 4,83 6,94 9,17 11,22 13,36 

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

BVPS   6,2 5,7 6,1 7,4 10,0 14,8 21,8 30,9 42,2 55,5 

TBVPS   0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,4 0,2 

Värdering (nuv.) 20/21 21/22P 22/23P 23/24P 24/25P 25/26P 26/27P 27/28P 28/29P 29/30P 30/31P 

P/E 165,6x -44,3x -82,2x 530,5x 62,0x 26,9x 14,0x 9,6x 7,2x 5,8x 4,9x 

P/B 37,8x 10,1x 11,0x 10,4x 8,6x 6,3x 4,2x 2,9x 2,0x 1,5x 1,1x 

EV/Sales 4,4x 3,0x 2,0x 1,6x 1,2x 1,0x 0,8x 0,7x 0,6x 0,5x 0,5x 

EV/EBITDA 47,0x NM NM 68,9x 28,8x 15,0x 9,0x 6,5x 5,0x 4,1x 3,5x 

EV/EBIT 53,2x NM NM 89,5x 33,5x 16,6x 9,5x 6,9x 5,2x 4,3x 3,6x 

Övrigt 20/21 21/22P 22/23P 23/24P 24/25P 25/26P 26/27P 27/28P 28/29P 29/30P 30/31P 

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

FCF yield 2,2% -1,4% -0,5% 0,9% 2,5% 4,8% 8,2% 11,7% 15,4% 18,8% 22,3% 

     
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Resultaträkning (MSEK) 
 

 19/20 20/21 21/22P 22/23P 23/24P 24/25P 25/26P 26/27P 27/28P 28/29P 29/30P 30/31P 

Nettoomsättning 74 107 160 233 304 391 486 598 718 834 945 1 044 

COGS -36 -61 -89 -133 -173 -222 -276 -339 -405 -467 -526 -577 

Gross profit 38 46 71 101 132 169 210 259 313 366 419 467 

Summa rör.kostnader -32 -36 -80 -104 -125 -153 -179 -207 -241 -272 -303 -330 

EBITDA 7 10 -9 -3 7 16 32 53 72 94 115 137 

Dep. and amort.  -1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -5 -5 

EBIT 5 9 -11 -5 5 14 28 50 69 90 110 132 

Finansnetto -1 -4 -2 -2 -4 -3 -4 -4 -2 -2 -2 -2 

EBT 4 5 -13 -7 2 11 24 46 66 88 109 130 

Skatt 0 -2 2 1 -1 -3 -5 -10 -14 -19 -23 -27 

Periodens resultat 4 3 -11 -6 1 8 19 36 52 70 86 103 

EPS     -1,06 -0,52 0,38 1,29 2,64 4,83 6,94 9,17 11,22 13,36 

Shares, EoP     7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

Shares, avg.     7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

                          

Tillväxt 19/20 20/21 21/22P 22/23P 23/24P 24/25P 25/26P 26/27P 27/28P 28/29P 29/30P 30/31P 

Nettoomsättning 64,1% 45,0% 49,9% 45,6% 30,5% 28,5% 24,4% 23,0% 20,1% 16,0% 13,4% 10,5% 

Bruttoresultat 35,0% 26,2% 40,4% 42,3% 30,9% 28,3% 24,6% 23,2% 20,9% 16,8% 14,3% 11,5% 

EBITDA 892,0% 72,3% -144,5% 81,6% 853,4% 107,6% 82,1% 63,2% 36,0% 29,5% 21,7% 18,5% 

EBIT 499,0% 83,1% -160,5% 65,4% 364,3% 121,3% 89,0% 70,3% 36,7% 30,0% 21,9% 18,8% 

EBT 331,4% 61,9% -208,6% 50,7% 171,9% 242,1% 105,0% 83,1% 43,7% 32,0% 22,3% 19,1% 

Periodens resultat 319,8% 29,1% -213,9% 50,7% 171,9% 242,1% 105,0% 83,1% 43,7% 32,0% 22,3% 19,1% 

EPS       50,7% 171,9% 242,1% 105,0% 83,1% 43,7% 32,0% 22,3% 19,1% 

Marginaler 19/20 20/21 21/22P 22/23P 23/24P 24/25P 25/26P 26/27P 27/28P 28/29P 29/30P 30/31P 

Bruttomarginal 51,7% 43,1% 44,1% 43,1% 43,3% 43,2% 43,3% 43,4% 43,6% 43,9% 44,3% 44,7% 

EBITDA marginal 8,9% 9,4% -5,9% -1,4% 2,3% 4,2% 6,5% 8,8% 10,1% 11,3% 12,2% 13,1% 

EBIT marginal 7,3% 8,3% -6,9% -2,0% 1,7% 3,6% 5,9% 8,3% 9,6% 10,8% 11,7% 12,6% 

EBT marginal 5,6% 5,0% -8,4% -3,1% 0,6% 2,7% 4,9% 7,6% 9,2% 10,6% 11,5% 12,4% 

Vinstmarginal 5,2% 2,8% -7,1% -2,6% 0,3% 2,1% 3,8% 6,0% 7,3% 8,4% 9,1% 9,8% 

     
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Balansräkning (MSEK) 
 

 19/20 20/21 21/22P 22/23P 23/24P 24/25P 25/26P 26/27P 27/28P 28/29P 29/30P 30/31P 

Tot. immateriella tillgångar 2 3 4 6 7 7 7 7 7 6 5 3 

Tot. materiella tillgångar 1 2 2 3 4 5 5 5 5 5 3 2 

Tot. övriga tillgångar 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Summa anläggningstillg. 4 5 7 9 11 12 13 13 13 11 9 6 

Varulager 28 40 59 82 99 117 146 164 198 229 260 287 

Kundfordringar 15 11 32 41 53 68 85 105 126 146 165 183 

Övriga kortfrist. fordringar 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 

Förutb. kost. och uppl. int. 2 2 3 5 7 8 10 13 15 18 20 22 

Likvida medel 0 0 26 11 10 5 17 33 39 84 151 238 

Summa omsättningstillg. 46 54 121 139 170 201 261 318 381 480 601 735 

Summa tillgångar 49 59 128 148 181 213 273 331 394 492 610 741 

Summa eget kapital 5 13 49 45 48 58 78 116 170 242 330 435 

Summa långfristiga skulder 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Leverantörsskulder 11 10 32 47 61 78 97 120 144 167 189 209 

Övriga kortfristiga skulder 24 30 41 51 66 71 92 89 74 77 84 91 

Summa kortfristiga skulder 35 40 73 97 127 149 189 209 217 243 273 300 

Total debt 44 46 80 104 133 156 195 215 223 249 280 306 

Summa EK och skulder 49 59 128 148 181 213 273 331 394 492 610 741 

                          

Liquidity 19/20 20/21 21/22P 22/23P 23/24P 24/25P 25/26P 26/27P 27/28P 28/29P 29/30P 30/31P 

Current ratio 1,3 1,3 1,7 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 

Cash ratio 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Leverage 19/20 20/21 21/22P 22/23P 23/24P 24/25P 25/26P 26/27P 27/28P 28/29P 29/30P 30/31P 

Net debt(-)/Net cash(+) 0 0 -18 8 -7 -18 -23 -21 -5 16 65 133 

Net debt/EBITDA NM NM 2,6x NM 0,2x 0,3x 0,3x 0,2x 0,0x NM NM NM 

Net debt/Equity 0,0x 0,0x 0,4x NM 0,2x 0,3x 0,3x 0,2x 0,0x NM NM NM 

Net debt/Equity 0% 0% 36% NM 15% 32% 30% 18% 3% NM NM NM 

Equity/Total Assets 10% 22% 38% 30% 26% 27% 29% 35% 43% 49% 54% 59% 

Efficiency 19/20 20/21 21/22P 22/23P 23/24P 24/25P 25/26P 26/27P 27/28P 28/29P 29/30P 30/31P 

ROA 7,8% 5,1% Neg. Neg. 0,5% 3,8% 6,8% 10,8% 13,3% 14,2% 14,1% 13,8% 

ROE 75,0% 33,3% Neg. Neg. 2,0% 15,3% 27,4% 36,8% 36,5% 33,8% 30,0% 26,8% 

ROIC 8,7% 12,0% Neg. Neg. 2,3% 5,3% 8,3% 12,0% 13,9% 14,6% 14,4% 14,1% 

     
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Kassaflöde (MSEK) 
    

 20/21 21/22P 22/23P 23/24P 24/25P 25/26P 26/27P 27/28P 28/29P 29/30P 30/31P 

KF löp. verksamhet 11 -7 -3 5 12 24 41 58 76 93 110 

Delta operating capital -7 -8 -9 -12 -14 -18 -21 -34 -24 -23 -20 

KF löp. verksamhet 4 -15 -12 -7 -1 6 19 24 52 70 90 

KF, investeringsverk. -3 -3 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 

KF, finansieringsverk. -1 44 0 10 0 10 0 -15 -5 0 0 

Kassaflöde 0 26 -15 -1 -5 12 16 6 45 67 87 

Exchange differences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cash, BoP 0 0 26 11 10 5 17 33 39 84 151 

Cash, EoP 0 26 11 10 5 17 33 39 84 151 238 

                        

Key ratios 20/21 21/22P 22/23P 23/24P 24/25P 25/26P 26/27P 27/28P 28/29P 29/30P 30/31P 

KF löp. verksamhet/Nettooms. 4% -9% -5% -2% 0% 1% 3% 3% 6% 7% 9% 

KF löp. verksamhet/Summa tillg. 7% -12% -8% -4% -1% 2% 6% 6% 11% 11% 12% 

      

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 in-
formationens 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 värde-
stegringar 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 indi-
kation 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 tolkas 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 medföra 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 analystäck-
ning. Analyserna 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 värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för han-
tering av intressekonflikter. 
 
Analytikerna Fredrik Nilsson, Jonatan Andersson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i 
det analyserade bolaget. 

 


