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Vad har du gjort för analys av det här företaget:   

Min analys av Garo grundas av följande 4 delar: Års- och kvartalsrapporter, konkurrensanalys, 

marknadsundersökning och intervju med bolagets VD. 

Det som ligger som grund till min analys är bolagets 5 senaste årsrapporter och 2021 års 

kvartalsrapport samt en marknadsundersökning med 2 företagskunder och en översikt av 

konkurrenternas produkt-portfolio. Avslutningsvis intervjuade jag Patrik Andersson (VD, Garo) där jag 

inför mötet sammanställt frågor som uppkommit under granskningsprocessen och ställde frågor 

relaterade till framtida tillväxt. 

 

Vem är VDn för företaget och vad har hen för erfarenhet:   

Patrik Andersson tillträdde som tillförordnad VD år 2018 och tillträdde som VD år 2019. Han har 

jobbat inom Garo koncernen i 14 år, 12 år som försäljnings- & marknadsdirektör och i skrivande 

stund 2 år som VD. Patrik Andersson var innan Garo:s tid regionansvarig för försäljning i Väst & Syd 

på Eldon Group. Han är utbildad elektriker som grund och har under sina år skapad bred kompetens 

inom elektricitet och distribution.  

Beskriv företagets affärsmodell, dvs vilken typ av produkt/tjänster säljer de och till vem och hur 

säljer de: 

Garo:s affärsmodell är uppdelad på fyra produktområden: Installation, Projekt, E-mobility och 

Tillfällig el.  

1. Installation omfattar 3500 produkter och helhetslösningar för fast elinstallation inom 

industri, nybyggnation av bostäder och fastigheter samt renoveringsprojekt.  

2. Projekt omfattar kompletta, kundanpassade och installationsfärdiga elcentraler. Detta 

innefattar ofta ställverk, kabelskåp, fördelnings- och lägenhetscentraler. 

3. E-Mobility erbjuder alla sorts av fordonsladdning med tillhörande tjänster. 

4. Tillfällig el tillverkar produkter för tillfällig el, värme och belysning. Tillfällig elcentraler, 

arbetsbelysning, tork- och värmefläktar samt tillbehör för användning på byggarbetsplatser 

eller vid event ingår i erbjudandet. 

Bolaget utvecklar samt tillverkar produkter och helhetslösningar för hela elinstallationsmarknaden. 

Garo köper in komponenter och råmaterial, förädlar dessa och slutligen säljs en majoritet till 

grossiståterförsäljare medan en minoritet säljs direkt till slutkunden. Försäljningen är fördelad på två 

affärsområden: GARO Sverige och GARO Övriga marknader. Sverige står för 66% av 



försäljningsvolymen och försäljningen sker främst i Europa men även i mindre skala till bland annat 

mellanöstern och Australien (Garo:s Årsredovisning 2020).  

Vem är företagets största konkurrenter:   

Det är viktigt att poängtera att Garo konkurreras olika beroende på de två affärsområden: GARO 

Sverige och GARO Övriga marknader. GARO Övriga marknader är riktat mot Europa, Storbritannien 

och Australien och består till 33% av nettoomsättningens fördelning (Garo:s Årsredovisning 2020).  

Garo:s produktportfolio har konkurrenter på alla fyra produktområden (Installation, Projekt, E-

mobility och Tillfällig el). Företagets största konkurrenter är ABB, Schneider Electric & Tesla. ABB 

konkurrerar på Installation och E-Mobility. Schneider Electric konkurrerar på de tre områdena 

Installation, E-Mobility och Tillfällig el. Slutligen konkurrerar Tesla inom E-Mobility  

GARO Sverige konkurreras främst av ABB, Tesla och enligt Patrik Andersson även nya företag som vill 

utmana E-Mobility med smartare mjukvarulösningar. GARO Övriga marknader har stor konkurrens 

mot Schneider Electric och konkurreras fortsatt mot ABB men även Tesla (Pitchbook Data, 21-06-27) 

Vilken konkurrensfördel har företaget jämfört med sina konkurrenter:   

Garo har under cirka 80 år byggt upp ett starkt svenskt varumärke som har spelat en stor roll i 

upphandlingar nationellt och jobbar med internationella organisationer för att stärka varumärket 

långsiktigt. Garo var först med att utveckla en infrastruktur för laddningsstolpar redan 2008 och har 

sedan dess lagt stora resurser på produktutveckling för att idag vara en ledande aktör inom 

laddningsstolpar (E-Mobility) i Sverige. Bolaget har varit med och tagit fram standardiseringen för hur 

laddstationer ska utformas och tack vare kommunikationen mellan de internationella 

organisationerna har de fortsatt vunnit marknadsandelar (intervju, Patrik Andersson). 

Det som särskiljer Garo från konkurrenterna är deras bredd av högkvalitativa produkter. Bolaget 

gynnas i upphandlingar av synergierna med helhetslösningarna de säljer, till exempel när en offentlig 

sektor gör en offentlig upphandling kan Garo erbjuda en komplett paketlösning från kompletta el-

centraler till laddstationer.  

Garo har deras mindre storlek som fördel i jämförelse med deras konkurrenter som exempelvis ABB.  

I samtal med Patrik Andersson understryker han detta och beskriver att bolaget kan till exempel ta 

beslut snabbare, implementera nya koncept bättre samt tas idéer från elektrikerna, 

maskinoperatörerna och kollegorna emot i ledningen. 

Vilka är företagets stora aktieägare och vad är din bedömning av kompetensen på företagets 

styrelse:   

Företagets 10 största aktieägare sedan per den 31 december 2020 (från Euroclear):  

Aktieägare Aktiekapital, % Röster, % 

Svensson, Lars 35,7 35,7 

Svolder Aktiebolag 9,7 9,7 

Swedbank Robur Fonder 8,0 8,0 

Nordea Investment Funds 6,8 6,8 

Stefan Jonsson Invest AB 4,9 4,9 



SEB Investment Management 4,0 4,0 

Spiltan Fonder AB 3,2 3,2 

Tredje AP-Fonden 2,5 2,5 

Carnegie Bank, Danmark filial 2,0 2,0 

SEB AB, Luxembourg branch 1,5 1,5 

 

Jag bedömer att det finns en hög kompetensgrad i bolagets styrelse. Den höga kompetensen 

reflekteras av styrelseordförande Stefan Jonsson, han har varit ledamot sedan 1996 och VD för Garo 

mellan 1996–2017 samt bidrar fortfarande med spetskompetens inom ledning av industri. 

Ledamoten Rickard Blomqvist har en gedigen historik som VD för Volador AB, tidigare ekonomichef 

för AkkaFRAKT-koncernen, Business Development Manager på Hilding Anders International AB, samt 

CFO för Hedson Technoligies International AB (publ). Utan att nämna övriga styrelsen bedömer jag 

att de är en tvärfunktionell styrelse med stor kompetens. Majoriteten av styrelsen äger aktier i 

bolaget.  

Hur ser företagets finansiella utveckling ut under de senaste åren: 

Garo:s finansiella utveckling har sedan börsnoteringen 2016 varit stark med ett undantag under 

2020. Snittet på den procentuella tillväxten i nettoomsättning under de senaste 5 åren har varit 

13,6%, vilket är högre än det försäljningstillväxtmål på  10% över en konjunkturcykel som bolaget 

satt upp. Rörelsemarginalen 2020 landade på 13,1% vilket var 1,9 procentenheter högre än under 

2019. Garo fortsätter att slå målet på en rörelsemarginal  10% över en konjunkturcykel och snittet 

på den procentuella rörelsemarginalen under de senaste 5 åren är ca 12%.  

Under Q1 2019 startade Garo året med en stark omsättningstillväxt på 20% till MSEK 248,4 (207) och 

drevs av en kraftig expansion inom E-Mobility men även Installation. Q2 fortsatte den kraftiga 

expansionen inom E-Mobility och även Installation vilket gav en fortsatt omsättningstillväxt på 15% 

till MSEK 235,2 (212,7). Även Q3 visade en god tillväxt inom E-Mobility och Installation 

kompletterades av framgångar inom Projekt, nettoomsättningen ökade med 11% till MSEK 235,2 

(212,7) väl balanserat mellan Sverige och Övriga marknader. Under Q4 saktades försäljningen ner till 

en blygare omsättningstillväxt på 4% och Garo nådde för första gången en helårsomsättning 

överstigande en miljard kronor. 

Den kraftiga expansionen av E-Mobility under 2019 förde med sig en ökning av omsättning samtidigt 

som rörelsemarginalerna minskade eftersom satsningarna ökade kostnaderna. 

2020 var året då Garo slog rekord i försäljningsantal av laddstolpar under ett kvartal och sålde styck 

12´080 (6565) vilket är en ökning med 86%. Q4 blev ett rekordkvartal för Garo där 

nettoomsättningen ökade med 10% till MSEK 306,3 (278,4). Trots en expansion av E-Mobility 

området lyckades Garo hålla ner kostnader och öka rörelsemarginalen med 1,9 procentenheter. 

Hur mycket bedömer du att företaget kan växa under kommande tre/fem år: 

I min bedömning kommer bolaget att upprätthålla försäljningstillväxtmålet på  10% över en 

konjunkturcykel och att rörelsemarginalen också upprätthåller målet på  10% över en 

konjunkturcykel. Företaget bör kunna växa sin organiska tillväxt över 10% årligen på en 5-

årshorisont. 



Den ledande faktorn för min bedömning är att E-mobility fortsatt kommer att öka försäljningen och 

att Installation samt Projekt kommer stå sig starkt. I en statistiknyhet från SCB presenterades det att 

påbörjandet under Q1 2021 ökade nybyggnationer av bostadslägenheter med 24% i jämförelse med 

Q1 2020 (Ökad byggtakt under det första kvartalet 2021, SCB.se 21-05-25). Power Circle som är en 

oberoende organisation presenterar på sin hemsida att tillväxten av laddbara fordon i Sverige har en 

tillväxt senaste 12 månaderna på 85% och att laddbara bilar nu utgör 4% av personbilsflottan 

(powercircle.org/kunskap/, hämtad 21-06-30).  

Historiskt har bolaget påverkats både negativt samt positivt av utbyggnationer. Under Q1 2021 ökade 

antalet utbyggnationer starkt vilket jag anser var en bidragande faktor till Garo:s tillväxt på 17% 

under Q1 2021. 

Hur ser du på företagets balansräkning:   

- Pågående utvecklingsarbeten ökat markant, från 29,1 till 49,4, vilket kan länkas till de ökade 
råvaror som finns i deras varulager. 

- Vad som torde sig vara märkligt är dock att denna nya investering på utveckling inte befinner 
sig i mark eller byggnader, då dessa har investerat på den elektroniska fronten, eller snarare 
immateriella tillgångar.  

- Varulagret har ökat med nästan 10%, från 61,0 till 66,8, vilket dock kan förväntas med en 
ökad omsättning (586,6 till 622,0) vilket inte visar på några konstigheter. När kapital binds i 
varulager så kan detta hämma förmåga att göra utdelningar samt vara en bidragande faktor 
till hur företagets kassaflöden hanteras. 

- Ett intressant nyckeltal som är värt att ta en närmare koll på är VPA (vinst per aktie), vilket 
blir resultatet av att dela årets resultat med antalet aktier. För 2019 blir följande; 65.200.000 
/ 10.000.000 = 6,52 kr. För 2020 blir följande; 68.600.000 / 10.000.000 = 6,86kr. Detta visar 
på ett viktigt resultatmått som tyder på en ökande vinst per andel aktie, vilket pekar på en 
positiv utveckling. 

- Det egna kapitalet har ökat betydande från 242,8 till 311,4. Denna ökning visar sig tydligast i 
en ökad balanserad vinst, men även i fond för egenupparbetade utvecklingsutgifter som 
aktualiseras genom IAS 38. 

 
Vad som kan noteras gällande Garo:s finansiella utveckling är deras betydande utvecklingar som 
bidrar till större delen för deras ökade finansiella utveckling. 
 
Är det här ett företag som man vill investera långsiktigt i (en Champion) eller kortsiktigt (en Special 
situation):   
Garo är relativt nytt på Stockholmsbörsen men som visat en viss mogenhet som börsbolag sedan 

börsintroduktionen 2016. Jag tror att Garo långsiktigt kommer att bli en klar portföljfavorit som 

många vill äga eftersom bolaget är inriktad mot det starka intresset för miljövänlig teknik samt 

utmanar den stora europeiska marknaden.  

Vilken uppsida ser du på aktien på tre års basis:   

Om Garo lyckas komma över de hindren som ligger framför dom och ta flera marknadsandelar i 

Storbritannien där de 2019 etablerade ett försäljningskontor samt växa ytterligare i Europa ser jag ett 

scenario mellan 50–70% uppsida i aktien på tre års basis. De senaste årens vinsttillväxt i Garo har 

varit relativt svag på grund av stora satsningar och bolaget måste fokusera på att hålla nere dessa 

kostnader. Höga värderingar i dagsläget tycks inte skrämma bort aktieägarna och om E-Mobility 

segmentet fortsätter att leverera utefter förväntningarna kommer det fortsätta att locka köpare.  



När det gäller ESG (ESG – där E står för environment, S står för social och G står för governance, det 

vill säga miljö, samhälle och bolagsstyrning) finns det något positivt eller negativt som man bör 

tänka på när det gäller att investera i det här bolaget: 

Det som är viktigt att tänka på är att Garo är en industri-koncern som köper in komponenter och 

råvaror för att sedan förädla dessa till en färdig produkt. Vid deras framställningen av produkter 

används stora mängder energi och råvaror. 

Den positiva påverkan Garo tillför är att deras produkter är väldigt energieffektiva och minskar 

energianvändningen hos slutkunden. I Garo:s årsrapport 2020 ser vi även att trots 

energianvändningen ökar i Garo koncernen ser vi en ungefärlig 25% minskning av verksamhetens 

totala klimatutsläpp mellan 2019–2020. I en intervju med Patrik Andersson (VD, Garo) berättar han 

hur deras val av materialleverantör också spelar en stor roll, ett exempel är när de år 2019 valde bort 

zink i produkter och ersatte med magnéli som har mindre eller ingen påverkan på vattenlevande 

organismer. 

Övrigt (skriv helt fritt om vad du anser vara viktigt att förstå när det gäller det här företaget): 

I min marknadsundersökning hos företag ”1” undersökte jag segmentet Installation, där framgick det 

att produkterna håll hög kvalitet och lång hållbarhet med en liten nedsida på att produkterna var 

dyrare än konkurrenternas. I marknadsundersökningen hos företag ”2” undersökte jag segmentet E-

Mobility. Företaget ”2” hade ägt flera av en sorts laddstolpar från Garo under en halvårstid och det 

framgick att laddstolparna var användarvänliga, funktionella fast också där var nedsidan på 

kostnaden gentemot konkurrenternas. Både Företag ”1” och ”2” var nöjda med de produkter som 

kom ifrån Garo. 

Vad vi får ut av denna marknadsundersökning är att Garo:s produkter håller en hög kvalitet och 

långvarighet i utbyte mot ett högre pris samtidigt som slutkunden är nöjd. 

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. Historisk avkastning är 
ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna och aktier kan både öka och minska 
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.




