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BOOZT AB 

www.booztgroup.com 
 
Sektor: E-handel 
Lista: Nasdaq Stockholm, Mid Cap 
Marknadsvärde: 14 201 miljoner kronor 
 
Senast uppdaterade analys: 7 februari 2021 (motiverat värde per aktie: 193 kronor) 

 

Omvänd VV och högre guidning 
Boozt lämnade nyligen en omvänd vinstvarning för det första kvartalet 2021. Bolagets net-
toomsättning förväntas växa med 47—49 procent med en justerad rörelsemarginal om-
kring 6 procent. Tillväxten motsvarar en nettoomsättning i spannet 1 126–1 141 miljoner 
kronor med ett justerat rörelseresultat omkring 68 miljoner kronor. Den starka utveckl-
ingen drivs av en stark tillväxt inom både Boozt och Booztlet med en förbättrad bruttomar-
ginal och god kostnadskontroll. Detta kan jämföras med våra prognoser om en nettoom-
sättningstillväxt för det första kvartalet om 1 004 miljoner kronor med negativt redovisad 
rörelseresultat om 34 miljoner kronor. Således ser det ut som om Boozt överträffar våra 
redan högt ställda förväntningar till en klart högre lönsamhet.  
 
Vidare höjer bolaget sin guidning för helåret 2021. Nettoomsättningstillväxten spås nu bli 
mellan 25–30 procent med en justerad rörelsemarginal norr om 5,5 procent, tidigare pro-
gnoser låg på en tillväxt om 20–25 procent med en justerad rörelsemarginal strax över 5 
procent. Våra prognoser för 2021 är förnärvarande under bolagets egna prognoser och 
kommer ses över efter gårdagens nyheter. Den uppjusterade guidningen indikerar att bola-
get har stark tilltro till förmågan att bibehålla den delen av kundbasen som anslut i spåren 
av Covid-19. Att bolaget tycks attrahera allt fler konsumenter, expandera sitt produkterbju-
dande och dessutom genomföra denna tillväxtresa under förbättrad lönsamhet är inspire-
rande att bevittna och motiverar en hög värdering.   
 
Resultaträkning, kvartalsbasis (MSEK) 
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Nettoomsättning 712 899 764 1 050 766 1 228 940 1 425 1 004 1 545 1 144 1 624 

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 1 425 1 004 1 545 1 144 1 624 

Kostnad sålda varor -443 -533 -492 -596 -522 -719 -537 -812 -671 -904 -709 -926 

Övriga externa kostnader -207 -235 -224 -269 -207 -267 -245 -362 -239 -309 -272 -403 

Personalkostnader -59 -50 -63 -53 -52 -89 -78 -106 -96 -143 -124 -153 

Av- och nedskrivningar -25 -29 -26 -27 -69 -29 -31 -33 -29 -31 -36 -38 

Övriga rörelsekostnader 0 -3 0 -1 -4 -4 -1 -10 -3 -3 -3 -4 

Totala rörelsekostnader -734 -850 -806 -945 -854 -1 108 -892 -1 323 -1 038 -1 390 -1 145 -1 523 

EBIT -21 49 -41 105 -88 120 48 102 -34 155 -1 101 

EBITDA 4 78 -15 132 -19 150 79 135 -5 186 36 139 

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

Räntekost. och liknande resultatpost. -2 -3 -3 -3 -2 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -3 

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

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

EBT -24 46 -44 102 -90 117 44 99 -37 152 -4 98 

Skatt på periodens resultat 3 -13 8 -25 10 -26 -7 -14 5 -38 1 -20 

Periodens resultat -20 33 -36 78 -80 91 37 85 -32 114 -3 78 

Periodens res., hänförligt till moderb. -20 33 -36 78 -80 91 37 85 -32 114 -3 78 

Periodens res., inneh. utan best. inflyt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Stark kursreaktion – Prognosjusteringar i korten 
Den omvända vinstvarningen i kombination med den högre guidningen fick aktien att 
stänga upp över 12 procent till 218,2 kronor per aktie under gårdagens handel. Det är 
också den högsta nivån aktien har stått i historiskt. Nyheter motiverar troligen justeringar i 
våra tidigare prognoser för Boozt, både vad gäller bolagets förväntade tillväxt samt under-
liggande lönsamhet under innevarande år. Rapporten släpps i sin helhet den 7 maj och vi 
avser att komma med en uppdaterad analys kort därefter.  
 

http://www.booztgroup.com/
https://www.carlsquare.com/sv/uppfoljning-boozt-med-fortsatttillvaxt-i-kikaren/
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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, Richard Ramanius och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analy-
serade bolaget. 
 


