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Time to shine 

EatGood är ett FoodTech-bolag från Borås. I sin 

nuvarande form grundades bolaget 2009. EatGood 

utvecklar produkter som möjliggör mer hälsosam 

tillagning av traditionella livsmedel utan att människor 

behöver ändra sina vanor. Huvudprodukten heter 

Lightfry. Det är en varmluftsugn som baseras på 

EatGoods egna Air Fry Technology. Lightfry är ett 

hälsosammare alternativ än dagens oljefritöser, och ger 

heller inte avkall på smak, utseende eller konsistens. 

Lightfry har också en mängd fördelar i jämförelse med 

oljefritöser för konsumenter, restauranger och inte 

minst för samhället. Till exempel minskad skövling av 

regnskog och sjukdomar relaterade till fetma samt lägre 

energiförbrukning. Det finns alltså mycket som talar för 

att oljefritöser kommer bytas ut mot varmluftsugnar 

med Air Fry Technology. Skiftet har precis börjat, och 

EatGood är en first-mover inom nischen då de idag är 

den enda aktören som befinner sig i kommersiell fas i 

USA och Sydamerika. 
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Affärsmodellen bottnar i att erbjuda mer hälsosam och hållbar tillagning av livsmedel. 

Varmluftsugnen Lightfry utgör idag närmare 100% av omsättningen. Bolaget har dock kommunicerat 

att det finns planer att bredda produktportföljen framåt. 

Pandemin har inneburit en tuff tid för restaurangbranschen i allmänhet. Pandemin har såklart 

medfört en drastiskt minskad efterfrågan och minskade investeringar i ny utrustning. EatGood har 

hanterat pandemin utifrån bästa förmåga genom att knyta till sig nya distributionsavtal till en redan 

stark kundbas. Detta syns inte minst i avtalet med hamburgerkedjan Bless Burgers som valt att 

implementera Lightfry. Kedjan består idag bara av två restauranger i Västsverige men har stora 

expansionsplaner de närmaste åren. 

EatGoods största konkurrent är oljefritösen. Men Non Fry-segmentet är det som har bäst potential 

att sälja till först av den enkla anledningen att konkurrensen där är näst intill obefintlig. Non Fry-

segmentet utgörs av potentiella kunder som inte har någon fritös överhuvudtaget. Det är alltså bolag 

som inte erbjuder någon friterad mat och som således inte har gjort någon investering i 

ventilationssystem eller utrustning för det ändamålet. I detta segment ingår även potentiella kunder 

som inte kan ha oljefritering som lösning. Till exempel fartyg, där risken för oljebränder behöver 

hållas väldigt låg eller obefintlig samt där det ofta är väldigt komplicerat att installera ett tillräckligt 

ventilationssystem. Tivoli i Köpenhamn har till exempel i genomsnitt omkring tio oljebränder per år. 

Med ovanstående som grund är det rimligt att anta att EatGood kommer se stor framgång i utsatta 

miljöer såsom lastfartyg, linjefärjor, kryssningsfartyg, superyachts och offshoreplattformar. På dessa 

platser är det extra viktigt att eliminera både riskerna och komplexiteten som är förknippade med 

olja. Det vill säga brandriskerna som olja medför samt den logistiska komplexiteten som inkluderar 

renhållning, omfattande ventilationssystem och transporter. Observera att logistiken kring olja inte 

endast innefattar leverans av olja till fritösen, använd olja måste också förvaras för att sedan skickas 

till återvinning och destruktion. Varmluftsugnar förenklar med andra ord många processer och sparar 

därmed mycket pengar – samtidigt som maten blir nyttigare. EatGood har en varmluftsugn som är 

specialanpassad för dessa miljöer som lanserades i början av 2020. 

Förutom Non Fry-segmentet och försäljning mot marina miljöer finns flera subsegment som EatGood 

kan approchera, till exempel snacks-marknaden och stora Pizza-kedjor såsom Domino’s Pizza och 

Pizza hut. Det finns en trend i att många restauranger breddar sitt erbjudande och blir mindre 

nischade. McDonalds har till exempel börjat servera pajer, mozzarella sticks och kycklingvingar. En 

sådan möjlighet finns troligtvis för EatGood hos flera stora kedjor som ännu inte erbjuder någon 

friterad mat, exempelvis ovan nämnda pizza-kedjor. 

EatGood ser också stor potential i försäljning till det amerikanska försvaret, där prioriteringar har 

börjat göras för att kunna tillhandahålla mer hälsosam mat. Det amerikanska försvaret är USA:s 

största arbetsgivare med cirka 1,36 miljoner anställda i aktiv tjänst och 801 000 reservanställda. 

Cirka 224 000 av de anställda är stationerade utomlands fördelat på 170 länder. 
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EatGood har redan börjat få in en fot här via deras största distributör HB Specialty Foods, som redan 

har installerat Lightfry-enheter inom det amerikanska försvaret. Nu ska det amerikanska försvaret 

göra utvärderingar inför att eventuellt köpa mer Lightfry-enheter. Vid ett smaktest som utfördes av 

personalen vid Fort Lee i Virginia föredrog mer än 90% av deltagarna de matprodukter som 

tillagades i Lightfry-ugnen jämfört med befintliga varmluftskombiugnar. Utvärderingen baserades på 

både smak och konsistens. Amerikanska försvarets första Lightfry-enhet installerades under 2018 

och har sedan dess fungerat felfritt. 

HB Specialty Foods är som tidigare nämnt EatGoods största distributör. I mitten av 2021 förlängdes 

distributionsavtalet med HB Specialty Foods, som nyligen har anställt personal som endast jobbar 

med Lightfry på den nordamerikanska marknaden. Under 2021 lanserade de även en hemsida, 

lightfryusa.com, som endast fokuserar på försäljning av Lightfry. HB Specialty Foods levererar idag 

matingredienser till många av de största restaurangkedjorna i USA. De har således redan ett 

etablerat kontaktnät av kunder inom branschen. Med HB Specialty Foods har EatGood fått en 

professionell partner som satsar på Lightfry i USA, världens största marknad för snabbmat. 

EatGoods värdeerbjudande blir ännu tydligare genom att titta på de problem relaterade till fetma 

som finns i världen och framför allt i USA. Två av tre amerikaner anses vara överviktiga. En överviktig 

amerikan står i genomsnitt för cirka $1 400 per år i vårdkostnader vilket totalt adderar cirka $150 

miljarder i vårdkostnader årligen i USA. Det finns således stora ekonomiska incitament för den 

amerikanska regeringen att reducera fetma hos befolkningen. 

Prisutvecklingen för el och vegetabiliska oljor kan också komma att påskynda skiftet från oljefritering 

till luftfritering. Förutom ekonomi, smidighet och hälsa kanske smaken är den viktigaste variabeln 

avseende hur framgångsrik Lightfry kommer bli. Så, hur smakar pommes frites som innehåller runt 

hälften så mycket fett? Enligt de flesta källorna är pommes frites som är tillagade i en Lightfry-ugn 

likvärdiga vanligt oljefriterade pommes. Vissa påstår till och med att de är godare. Produkten anses 

därför ha rätt egenskaper för att kunna slå igenom. Svårigheten för EatGood historiskt har varit 

försäljningen, vilket även kommer vara den största utmaningen framgent. 

Friterad mat i allmänhet och pommes frites i synnerhet är enorma marknader. Den globala 

marknaden för pommes frites landade år 2020 på ~$15 miljarder och förväntas år 2026 uppgå till 

~$19 miljarder (Global Industry Analysts, 2021). Det motsvarar CAGR om 4,2% under sex år. 

Pommes frites är en av världens mest populära matprodukter. I många länder har pommes frites till 

och med utvecklats till nationalrätter, eller åtminstone rätter som har nått en karaktäristisk 

kultstämpel. Till exempel fish and chips i Storbritannien. I Belgien och Nederländerna är det vanligt 

att äta endast pommes frites som en snabbmatsrätt, ofta tillsammans med majonnäs. I Belgien äts 

pommes frites ofta tillsammans med musslor, så kallad moules frites. Enligt Research and Markets 

drivs marknaden i synnerhet av den alltmer utbredda västerländska livsstilen bland världens unga 

befolkning, expanderande snabbmatskedjor, förändrad livsstil, ökande inkomster och urbanisering. 

Att bestämma var gränsen ska dras för EatGoods adresserbara marknad är dock svårt. I och med 

Lightfrys breda användningsområde är det naturligtvis inte bara marknaden för pommes frites som 

är intressant. Som tidigare nämnt är det Non Fry-segmentet, kunder som ej har någon 

friteringslösning idag, som EatGood betraktar som det bästa segmentet att sälja till först. I detta 

segment återfinns till exempel bensinstationer, som redan erbjuder grillkorv, som via Lightfry kan 
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utöka sitt erbjudande med friterade produkter. Seven eleven är ett annat bra exempel. Seven eleven-

butiker ligger ofta belägna i bostadshus vilka omgärdas av restriktioner för installationer av 

oljefritöser. Med Lightfry kan dessa kvartersbutiker enkelt även kunna erbjuda friterade 

matprodukter i sitt sortiment. Marknaden för Non Fry-segmentet är uppenbarligen enorm. Givet 

bolagets börsvärde om 43 MSEK kommer storleken på marknaden inte vara något problem. Det finns 

utrymme att växa både mycket och länge. 

LightFry-ugnen friterar utan frityrolja men med hjälp av het ånga och varmluft. Ångan kokar 

produkterna, varmluften gör maten krispig och den roterande korgen gör att krispigheten får en 

jämnhet. Varje fas kan ställas in och anpassas till olika livsmedel. Lightfry kan grilla, rosta, ångkoka, 

fritera och torka mat. Lightfry har varit på marknaden i cirka nio år. 

Försäljningen sker business to business (B2B), alltså mot restauranger. En LightFry-ugn kostar cirka 

100 000 kronor. En vanlig oljefritös kan kosta mellan 10.000 - 250.000 kr. Men vid köp av en 

oljefritös tillkommer krav på investeringar i ventilation, brandskydd och andra installationer som 

nästan alltid överstiger 100 000 kr. Merkostnaderna för brandskydd och installationer är givetvis 
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beroende av hur stor oljefritösen är. Ibland kostar investeringarna i ventilation och brandskydd upp 

emot 500 000 kr.  

Driftkostnaderna för en oljefritös är även avsevärt högre än för en Lightfry-ugn. Energiförbrukningen 

för en Lightfry-ugn är omkring 50% lägre än för en oljefritös med samma produktionskapacitet. I takt 

med att elpriset blir dyrare blir alltså Lightfry relativt sett billigare och således mer attraktiv att 

implementera för restauranger. En oljefritös får heller inte installeras i fastigheter där många 

människor vistas på grund av brandrisken. Brandrisken medför även högre försäkringspremie för 

restauranger. Mindre kravställning på renhållning och hygien är ytterligare en variabel som gör 

driftkostnaden mindre för en Lightfry-ugn jämfört med en oljefritös.  

En annan aspekt som restauranger som erbjuder oljefriterad mat dras med är komplexiteten att 

expandera verksamheten. En utökning av oljefritöser ställer krav på mer omfattande 

ventilationssystem. Ibland kan därför en expansion vara väldigt svår eller omöjlig i befintlig lokal. 

På grund av de stora investeringarna och installationerna som restauranger med en befintlig lösning 

för oljefritering har är försäljningsprocessen lättare mot Non Fry-segmentet. Caféer, bensinstationer 

och närbutiker är exempel på verksamheter som skulle kunna sälja till exempel pommes frites men 

som inte får, vill eller kan göra det idag.  

Även fast Non Fry-segmentet utgör EatGoods primära fokus kommer bolaget såklart även vilja ta 

marknadsandelar från oljefritösen. Eftersom de flesta matprodukter idag är anpassade till 

oljefritösen har den ett försprång gentemot varmluftsugnar. Specialanpassade produkter för 

luftfritering ökar dock och tar marknadsandelar i snabb takt. 

Lightfry kan användas för mycket mer än att ”endast” replikera oljefritering. Som tidigare nämnt kan 

Lightfry ångkoka, grilla, rosta och torka i sin unika process. Men den kan också mixa olika former av 

tillagning för att få fram specialanpassade slutresultat. Luftfritöser utvecklas hela tiden och blir för 

varje år som passerar en starkare konkurrent gentemot oljefritösen. 

Det finns många fördelar med Lightfry gentemot en klassisk oljefritös. Att hantera het matolja är en 

betydande arbetsmiljörisk. Matolja som upphettas vid fritering kan nå temperaturer på över 200 °C. 

Oljan kan även självantändas och börja brinna om en för låg oljenivå uppstår i en oljefritös. I 

kommersiella kök och restauranger är oljefritöser en av de mest vanliga orsakerna till att bränder 

uppstår. För de anställda som arbetar i restaurangköket är brännskador vanligt förekommande. 

Vidare är inköpskostnaden för matoljan en betydande kostnad vid användning av en oljefritös. En 

annan betydande kostnad utgörs av hanteringen av oljan både före och efter användning. För en 

medelstor restaurang köps varje år avsevärda volymer av matolja in, vilken ofta behöver lämnas in 

för destruktion när den är använd. En oljefritös medför också smutsiga miljöer. Matoljan bildar ofta 

en fet oljedimma som lägger sig som en film i lokalen vilket medför hala golv och ett ökat städbehov. 

Att under långa dagar andas in oljedimma är inte heller hälsosamt för de som arbetar i köket. 

Med Lightfry kan en betydligt enklare och billigare ventilation installeras och i vissa fall helt undvikas. 

Bolaget har även tagit fram en ny ventilationshuv som inte kräver att utsug kopplas till befintligt 

ventilationssystem. Ventilationshuven har en inbyggd fläkt och trestegsfiltrering av ånga, fett och 

doft. Med Lightfry, tillsammans med ventilationshuven, kan mat produceras i så gott som alla lokaler 
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oavsett tillgång till central ventilation. Enligt undersökningar har också Lightfry upp till 50% lägre 

energiförbrukning än en oljefritös. 

Produktfördelar för konsument: 

- Hälsosammare mat – bättre hälsa 

- Ofta godare smak på maten och mer smak 

- Renare restaurangmiljöer  

Produktfördelar för restauranger: 

- Inga oljeinköp – sänkta kostnader 

- Ingen risk för oljebränder 

- Möjlig installation i fler fastigheter – kräver ingen särskild ventilation eller 

brandsläckningssystem 

- Automatiskt rengöringssystem 

- Lägre energiförbrukning  

Produktfördelar för samhället: 

- Bättre för miljön 

- Sänkta kostnader avseende sjukvård relaterat till övervikt och fetma 

- Minskad skövling av regnskogar för produktion av palmolja 

- Mindre transport av oljor 

- Ingen olaglig dumpning av använda oljor 

 

Bolaget tillämpar en försäljningsmodell där en ny Lightfry standardmodell, LF12E, har ett 

försäljningspris i Sverige på 110 900 SEK och 11 130 Euro för export. Marinversionen LF12EM har ett 

försäljningspris i Sverige på 143 900 SEK och 14 780 Euro för export. EatGood säljer också andra 

produkter och tillbehör men standardmodellen utgör merparten av intäkterna. Bruttomarginalen för 

varmluftsugnarna är 30 – 50%. Idag utgör försäljning av Lightfry nära 100% av intäkterna. EatGood 

bedömer dock att service, underhåll och support över tid kommer växa sig till ett betydande 

intäktsben med god lönsamhet. 

På den svenska marknaden har EatGood främst arbetat med direktförsäljning, medan den 

internationella försäljningen i huvudsak bedrivs via distributörer. Samarbeten med distributörer 

tecknas för den enskilda geografiska marknaden som distributören verkar inom. En distributör ska ha 

möjlighet och kompetens att på egen hand, eller genom avtal med en tredje part, handha 

serviceärenden, ge support och erbjuda installationer. De internationella distributörerna behöver 

oftast inledningsvis betydande support och stöttning av EatGoods säljorganisation. Eatgood lämnar 

ofta rabatt på cirka 30 – 40% på listpris till distributörerna. 

I de distributörsavtal som tecknas förbehåller sig EatGood rätten att på alla marknader kunna 

leverera direkt till internationella kedjor som är gränsöverskridande. Anledningen till detta är för att 

EatGood vill kunna skriva centrala avtal med internationella kedjor utan att begränsas av 

hänsynstagande till de nationella distributörerna. EatGood bedriver försäljning, antingen 
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direktförsäljning eller via distributörer, i USA, Mexiko, Nya Zeeland, Australien, flera länder i Europa, 

Mellanöstern och Thailand. USA är den största marknaden idag och spås även vara det framåt. Detta 

ligger till grund för att USA har väldigt många franchise-butiker såsom C-stores, Seven eleven, 

beninsmackar och så vidare, samt att marknaden är stor befolkningsmässigt. Den amerikanska 

restaurangnäringen sysselsätter hela ~15 miljoner anställda, vilket är cirka var tionde arbetsför 

amerikan. 

Anledningen till att försäljning sker via distributörer är att de kan den lokala marknaden bättre och 

ofta har etablerade kontaktnät och försäljningsytor. När det kommer till internationella kedjor 

förhandlar EatGood själva fram ett avtal, försäljningen sker i sin tur av EatGoods nätverk av 

distributörer. 

EatGood är ett litet bolag och är väldigt tidigt i sin kommersialiseringsfas. Detta medför att EatGood 

behöver komma ut och visa sig, helst fysiskt, för att propagera kring produkt och varumärke samt för 

att etablera kontakter (både nya kunder och distributörer). En viktig pusselbit för marknadsföringen 

är således mässor som bolaget lägger stort fokus på. Mässor är, trots höga kostnader, ett effektivt 

sätt att sprida kunskap, skapa intresse samt få potentiella kunder att prova produkter. I och med att 

potentiella kunder vill ha helhetsupplevelsen av Lightfry innan de tar ett så pass stort 

investeringsbeslut, vilket såklart inkluderar smakupplevelsen, är det rimligt att just mässor är det 

försäljningsforumet som EatGood föredrar. 

I september 2021 kunde EatGood genomföra den första mässan på 18 månader. Detta är givetvis en 

följd av pandemin som varit tuff för bolaget. Henrik Önnermark, VD på EatGood, menar att pandemin 

till viss del har varit en ögonöppnare för dem. EatGood ämnar nu stärka sitt digitala erbjudande vad 

gäller lättillgänglig information för kunder samt support för befintlig kundbas. Under hösten 2021 

genomfördes fyra mässor varav två i London, en i Chicago samt HOST-mässan i Milano vilket uppges 

ha varit väldigt positivt för bolaget. 

EatGoods primära fokus just nu är följande steg: 

1. Fortsatta bygga upp säljorganisationen, både i Sverige och utomlands. 

2. Fortsätta prioritera den amerikanska marknaden avseende försäljning och resurser. 

3. Utveckla fler försäljningskanaler till den marina sektorn. 

 

Att skala upp en sådan här verksamhet är mer komplicerat än vad många gissningsvis tror på 

förhand. Det finns många olika komponenter och detaljfrågor som påverkar slutresultatet av 

matlagningen samt livslängden och renligheten för ugnarna såsom olika problem på olika marknader 

avseende el, vattenkvalitet, vattentryck, mängden kalk i vattnet, lagar gällande diskmedel och kem et 

cetera. Det krävs både tid och erfarenhet för att utveckla en produkt för specialanpassning för olika 

marknader. 

Något som nu börjar jobba i EatGoods favör är komplexiteten att köpa sig in på marknaden, vilket 

grundas i en varumärkesfråga. Detta var ett stort problem för EatGood tidigt i 

kommersialiseringsfasen då större potentiella kunder och restaurangkedjor ofta har som krav att 
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bolag som tillhandahåller restaurangutrustning ska ha befunnit sig på marknaden i minst tio år. Idag 

är EatGood väldigt nära tio år på marknaden då de äldsta Lightfry-enheterna nu varit i drift i över 

åtta år. Detta är således ännu ett frågetecken eller hinder på marknaden som börjar försvinna, och 

något som nu börjar jobba för EatGood snarare än emot dem. 

EatGood är faktiskt den enda aktören i hela Nordamerika med ett kommersiellt Air Fryer system. 

Därför finns knappt någon konkurrens idag. På den primära målmarknaden USA finns endast en 

direkt konkurrent i form av Quik N’ Crispy. I jämförelse mot Quik N’ Crispy har dock Lightfry högre 

kapacitet, når bättre slutresultat och med kortare processtid. Quik N’ Crispy bör inte ses som något 

hot. Det bör snarare betraktas som positivt att det börjar komma in nya aktörer på marknaden. 

EatGoods utmaningar ligger knappast hos konkurrensen. Utmaningarna återfinns i att 

varmluftsugnar som produkt behöver få mer genomslag. 

Den största konkurrenten till EatGood är oljefritösen, även fast EatGood lyfter fram Non fry-

segmentet som det med störst potential initialt. Bytesprocessen från en oljefritös till Lighfry är inte 

särskilt stort gällande arbetssätt. Svårigheten återfinns dock i att restauranger som redan har 

oljefritöser på plats inte känner sig motiverade att byta då en ventilationsanläggning i USA ofta kan 

kosta omkring 0,5 MSEK. Om en investering på 0,5 MSEK redan är tagen är det rimligt att anta att 

man inte är lika motiverad att byta. Gällande menyn är det såklart också en risk. Ett skifte från en 

oljefritösanläggning till Lightfry är dock en simpel process som ofta genomförs under några timmar 

på natten. 

Europa  

Standardmodellen av Lightfry är CE-certifierad och EMC-verifierad. Ett CE-märke innebär att en 

produkt uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke, vilket 

betyder att en CE-märkt produkt kan säljas fritt inom EU. En EMC-verifiering görs för elektrisk 

utrustning för fast installation och är ett kvalitetsbegrepp som förklarar utrustningens 

elektromagnetiska kompatibilitet, vilket kort kan förklaras som hur olika elektriska elinstallationer 

fungerar tillsammans utan att störa varandra. 

USA  

EatGood har gjort ett omfattande certifieringsarbete enligt standarderna UL/ETL och NSF för att 

kunna driva försäljning i USA. Certifieringen enligt UL standarden för USA tog nästan 18 månader att 

erhålla, och kostnaderna för detta översteg 1 MSEK. Det kommer inte vara lättare för någon annan 

aktör att få sina produkter godkända. Lightfry har också de certifieringar som krävs för Sydamerika 

samt för försäljning inom marinsegmentet. 

Styrelsen består av ett flertal personer med erfarenhet av att driva både små och stora 

verksamheter. 

Tord Andersson, Styrelseledamot 

Tord började sin karriär inom SKF och Volvo lastvagnar för att gå vidare till VIBAB under åren 1981–
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1989 i rollerna som ekonomichef och VD. Under 1991–2013 var Tord VD för AP&T. Under dessa år 

etablerades bolaget globalt och växte från 200 MSEK till 1 150 MSEK i omsättning. 

Henrik Önnermark, Styrelseledamot och VD 

Henrik har tidigare varit företagskonsult på företagsinkubatorn Espira i Borås och banktjänsteman på 

SEB. Henrik har varit VD på EatGood sedan 2010. 

Bengt Andersson, Styrelseledamot 

Bengt har tidigare haft positioner som biträdande direktör på McCann Malmö, marknadschef på 

Interoc, en division inom Euroc-koncernen, VD för Järnia AB och VD för Haléns Postorder 

(dotterbolag till Great Universal Store UK). Bengt bedriver idag konsultverksamhet i sitt bolag Bengt 

Andersson Konsult AB och har under många år haft olika styrelseuppdrag inom bland annat KJB 

Holding-/Jula-koncernen inklusive dotterbolag. 

Per-Johan Swartling, Styrelseordförande 

Per-Johan har tidigare haft positioner som administrativ direktör på Haléns AB och Corporate 

Express samt CFO på Gina Tricot. Per-Johan bedriver idag egen konsultverksamhet inom 

ekonomistyrning och organisation genom sitt bolag Svinåsa Förvaltning AB. 

*Bengt Andersson (styrelsen)   8,73% 

*Henrik Önnermark (VD)     8,50%           

Avanza Pension   6,45% 

Nordnet Pensionsförsäkring  5,37% 

Karl-Johan Blank   5,28% 

*Tord Andersson (styrelsen)  3,06% 

Mats Ekberg    1,90% 

Ola Hjalmarsson   1,54% 

Hans Kristian Walde Jönsson  1,27% 

Nordnet Livförsäkring  1,18% 

Insiderägande: ~20%  

Det senaste redovisade kvartalet (Q3’21) visade försämrad omsättning, EBIT och kassaflöde jämfört 

med samma period året innan: 

- Omsättningen sjönk till 0,5 miljoner kr (1,2). Försäljningen var jämnt fördelad mellan den 

svenska marknaden och exportmarknaden 

- EBIT blev -1,1 miljoner kr (-0,7) 

- Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,5 miljoner kr (-0,4) 

- Kassan uppgick till 7,6 miljoner kr (0,05) 

- EatGood har en stark balansräkning och hade en soliditet om 77% per Q3’21 
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Det negativa rörelseresultatet under kvartalet om -1,1 MSEK berodde huvudsakligen på frånvaron av 

möjligheter till aktiv försäljning samt av mässaktiviteter. Förutsättningar för mässor ändras nu i rask 

takt då det värsta avseende COVID nu troligtvis ligger bakom oss. EatGood har exempelvis under 

tredje kvartalet genomfört två mässor i London, en i Chicago och en i Milano – detta förväntas 

påverka försäljning likväl som resultat positivt under de kommande kvartalen. 

Teckningsoptioner 

EatGood har utestående teckningsoptioner (EatGood TO1), som emitterades med anledning av 

företrädesemissionen som genomfördes i april 2021. Teckningsoptionen innebär en möjlighet att med 

hjälp av fyra teckningsoptioner teckna en aktie i mars 2022 till 70% av den vägda genomsnittliga 

handelskursen för bolagets aktie under perioden 14 februari – 25 februari 2022. 

Nedan presenteras ett optimistiskt, pessimistiskt och neutralt scenario. Det kommer inte presenteras 

någon riktkurs för EatGood då bedömningen görs att bolaget befinner sig i för tidigt stadie för det. 

Optimistiskt scenario 

Nuvarande konkurrens inom ”air fry” anses vara lätthanterlig. EatGood landar ett eller flera avtal 

med kedjor med betydande storlek. EatGood fortsätter även knyta avtal med fler distributörer. Om 

Eatgood når hälften av vad som angavs som omsättningsmål för 2022–2024 kommer aktiens högst 

troligen ha en stark framtid. Skulle EatGood nå hela vägen till 100 MSEK i omsättning kommer aktien 

sannolikt dubbleras mer än en gång. Givet bruttomarginalen, de regulatoriska svårigheterna och 

beroendeställningen till distributörer och etablerade försäljningskanaler vågar jag hävda att varje 

omsättningskrona bör värderas till 2 - 3 kr så snart EatGood som bolag och Lightfry som produkt har 

nått proof of concept. Om bolaget når 100 MSEK i omsättning inom kommunicerad tidsram skulle 

isåfall kursuppgången för aktien vara >300% under en tidsperiod på 1 – 3 år. 

EatGood tror själva att de kommer nå positivt kassaflöde under 2022, senast under 2023. Vidare 

guidar de för att de 2022 kommer slå det bästa året hittills vad gäller omsättning vilket var 2018. 

2018 omsatte EatGood ~10 MSEK. 

Pessimistiskt scenario 

År 2017 var målsättningen att 2020 nå 100 MSEK i omsättning. Den siffran blev 3,5 MSEK, dock 

såklart påverkat av pandemin. 2019 års försäljning som inte var coronadrabbat landade på 4,2 MSEK 

och var således inte nära 2020-målet. Under 2019 presenterade Eatgood ett nytt mål om 100 MSEK i 

omsättning med en tidsram på 3–5 år på Stora Aktiedagen i Göteborg. Kommunikationen har således 

inte införlivats historiskt. Vidare är det oroväckande att bolaget har gått med förlust sedan start, och 

att de investeringar som gjorts för att satsa på tillväxt hittills inte har mynnat ut i ökad omsättning. 

Detta indikerar att Lightfry är väldigt svårsåld. 

 

I ett pessimistiskt scenario fortsätter Lightfry vara svårsåld. EatGood tvingas fortsätta resa kapital 

som spenderas på att öka försäljningen men utan någon ROI att tala om. I ett sådant scenario står 

aktieägarna inför ytterligare utspädning samtidigt som försäljningen rör sig svagt uppåt. 
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Neutralt scenario 

Potentialen är stor då Eatgood är en first-mover på en enorm marknad (USA) där värdeerbjudandet 

är tydligt för konsumenter, restauranger likväl som samhället i stort. I och med detta, de 

distributionsavtal som ingåtts samt de mässor som genomförts under hösten, kommer försäljningen 

öka markant och landa omkring 15 MSEK 2022. Detta ger EatGood proof of concept och bör således 

kunna ge en duktig skjuts för ytterligare försäljning i och med att EatGood isåfall genast har fler 

referenskunder att stoltsera med inför nya potentiella kunder och distributörer. Detta visar sig även i 

aktiekursen som i ett sådant scenario bör se en stark utveckling. 

 

Omsättningen för 2024 blir 60 MSEK vilket är 40% under vad EatGood själva har som målsättning. 

EBIT-marginalen når 11% och FCF 7%. Nedan finns en skiss på hur EatGoods finansiella utveckling kan 

komma att se ut till och med 2024, och hur utvecklingen i sin tur påverkar multiplarna. 

 

En simplare DCF, där antagandena är att EatGood först genererar positivt fritt kassaflöde år 2023 

samt når 6 MSEK i fritt kassaflöde år 2025, indikerar 50% uppsida för aktien. Investerare bör dock 

beakta att utfallsintervallet normalt är väldigt brett för ett bolag som befinner sig i så pass tidig fas 

som EatGood gör. Detta bör med andra ord betraktas som ett grovt estimat på EatGoods 

bolagsvärde, i synnerhet då pandemin fortsätter vara högst oförutsägbar. 
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EatGood har ett starkt värderbjudande för konsumenter, restauranger likväl som samhället i stort 

samtidigt som världen håller på att ställa om till hälsosammare och mer miljövänlig matlagning-

/produktion. Troligtvis är det en fråga om när och inte om varmluftsugnar kommer bli allt vanligare 

givet de många fördelarna produkten har gentemot alternativet. 

Det finns flera kortsiktiga katalysatorer för EatGood. En sales rebound efter COVID samt 

efterföljande effekter efter flertalet genomförda mässor samt nya distributionsavtal. Under 

pandemin signade till exempel den största distributören HB Specialty Foods sex nya 

återförsäljaravtal som täcker 19 delstater. Orders har även börjat trilla in inom det marina segmentet, 

både från den australiensiska och amerikanska flottan. Detta är troligtvis en följd av 

distributionsavtalet som slöts under 2021 med Loipart, som är en global aktör med fem 

försäljningskontor i olika världsdelar. Loipart kommer sälja Lightfry inom marin och offshore. 
Bolaget är fortfarande inte lönsamt och vid den förra emissionen som genomfördes i mars 2021 

kommunicerade bolaget att de via emissionen säkerställde finansiering för 1–2 år framåt. Nu har det 

snart passerat ett år sedan dess. Ytterligare utspädning kommer också ske i samband med inlösen av 

teckningsoptionerna i mars 2022. 
EatGood arbetar idag med en pragmatisk inställning för att identifiera ”lågt hängande frukter” på 

marknaden för att erhålla värdefulla referenskunder samt nå en bredare acceptans av Lightfry. Detta 

har dock, som tidigare nämnt, varit väldigt utmanande för bolaget. En stor del av utmaningen 

återfinns i att marknaden är väldigt fragmenterad och openetrerad. Skulle försäljningen av Lightfry 

fortsätta gå trögt även under 2022 skickar det negativa signalvärden gentemot Lightfry som 

produkt. Det mesta talar dock för att 2022 kommer bli starkt, och att bolaget äntligen kommer inleda 

nästa fas i bolagsbyggandet, även om pandemin senaste framfart utgör ett återkommande orosmoln. 

- Kan Air Fry Technology bli en ny kärna inom vissa delar av restaurangväsendet? 

- Varför har Lightfry varit så svårsåld hittills? 

 

- Stor adresserbar marknad (500 000 – 600 000 restauranger bara i USA) 

- Produkt som rider på starka strukturella trender 

- Tydligt värdeerbjudande för flera aktörer som också är lätt att begripa 

- First-mover inom nischen på världens största marknad (USA) 

- Väldigt lågt börsvärde vilket innebär att EatGood endast behöver ta några promille av 

marknaden för att en investering i EatGood ska bli bra 

 

- Lightfry har ännu inget, eller åtminstone svagt, proof of concept 
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- Försäljningen av Lightfry fortsätter gå trögt 

- Risk för ytterligare utspädning 

- Guidance/målsättningar historiskt har inte införlivats  

- Pandemin och hur länge den pågår 

 

 

Ingen på Kalqyl äger aktier i kundbolag, däribland EatGood, på grund av eventuella intressekonflikter. 

Ingenting du läser på Kalqyl.se ska ses som investeringsrådgivning och det som presenterats i analysen 

kan vara felaktigt. Analysen är oberoende men finansierad. 


