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EatGood publicerade 1 feb 2022 resultatet för det fjärde kvartalet 2021 samt bokslutskommunikén för 

helåret 2021. Försäljningen under fjärde kvartalet 2021 kom in på 766 tkr (452) och 3,84 MSEK (3,52) 

för helåret 2021, vilket var i linje med Kalqyls förväntan. Fjärde kvartalet var således ytterligare ett 

kvartal präglat av låg försäljning, delvis till följd av pandemin. Mycket talar dock för att 2022 kommer 

bli starkare försäljningsmässigt än både 2020 och 2021. Det finns flera kortsiktiga katalysatorer för 

EatGood. En sales rebound efter COVID samt efterföljande effekter efter flertalet genomförda 

mässor, nya distributionsavtal, prisutvecklingen för vegetabiliska oljor samt ytterligare orderingång 

inom det marina segmentet.

- Priset för vegetabiliska oljor och el steg kraftigt 

- Ventless huv godkänd i USA 

- Uppföljningsorder av Lightfry till australiensiska flottan 

- Mässor öppnade upp under andra halvåret – efter 18 månaders uppehåll 

En av Lightfrys många fördelar jämfört med oljefritösen är den lägre energiförbrukningen samt att 

matlagning via Lightfry inte medför någon kostnad för olja. Priset på vegetabiliska oljor steg under 

2021 med över 100% i USA samtidigt som elpriset nådde rekordnivåer. Dessa faktorer är viktiga 

drivkrafter vid försäljning av Lightfry. EatGood själva menar att detta redan har börjat påverka 

många försäljningsdiskussioner i positiv bemärkelse. 

Under fjärde kvartalet blev äntligen EatGoods Lightfry ventless huv godkänd och kan nu börja 

marknadsföras i USA. Ventless-kategorin innebär att Lightfry kan installeras i en fastighet som inte 

har tillgång till fast ventilation. Detta bedöms vara ett stort steg i rätt riktning för EatGood. I 

synnerhet då EatGood idag riktar mycket försäljningsfokus mot convenience stores, till exempel 7-

eleven och bensinmackar. Det vill säga 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. Detta medför att Lightfry 

särskiljer sig än mer mot konkurrensen som primärt utgörs av oljefritösen, samt att EatGood blir mer 

flexibla och kan sälja till betydligt fler kunder. Ventless är det segment som växer snabbast inom 

restaurangindustrin. 
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I andra kvartalet fick EatGood en uppföljningsorder från australiensiska flottan på sex Lightfry-

enheter. Det är fortsatt spännande att bevaka EatGoods befintliga stora kunder. Om till exempel den 

australiensiska flottan skulle bestämma sig för att implementera Lightfry på alla skepp, eller 

åtminstone på många skepp, skulle EatGoods försäljning kunna mångdubbleras.  

EatGoods föredragna försäljningsforum är mässor. Trots höga kostnader är det ett effektivt sätt att 

sprida kunskap, skapa intresse samt få potentiella kunder att prova produkter som är tillagade med 

en Lightfry. Potentiella kunder vill få en helhetsupplevelse av Lightfry innan investeringsbeslut tas. 

Mässor är därför det försäljningsforum som EatGood föredrar.   

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. Utöver det har EatGood en fin pipeline av 

mässor under 2022.  

Historiskt sett har alltid den professionella restaurangindustrin varit långsam avseende att ta till sig 

ny teknik. Detta är troligtvis en anledning till att Lightfry varit så svårsåld hittills. Det finns dock 

indikationer på att marknaden börjar acceptera luftfritering som en processteknik i större 

omfattning, och att försäljningen för EatGood således äntligen kan ta fart. 

Kalqyl betraktar fjärde kvartalet 2021 som ett mellankvartal och upprepar det neutrala scenariot: 
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- 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 
- 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. 


