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ABAS Protect utvecklar, tillverkar, och säljer 

områdesskydd till industri, offentliga förvaltningar och 

till privatpersoner. Bolagets produkterbjudande består 

till exempel av grindar, stängsel, och bommar. 

Dessutom tillhandahåller ABAS Protect service, 

underhåll, och reparation av produkterna vilket 

minskar risken för oönskade avbrott i verksamheten. 

Bolaget har i dagsläget största delen av sin omsättning 

i Sverige, ungefär fördelat med 95% av omsättningen 

från skydd av fastigheter och egendom, 4% från 

mobila grindar, och 1% från privatmarknad. 

Bolagets huvudkontor ligger i Ambjörnarp, där även 

viss tillverkning och all montering sker. Bolagets har 

också tillverkning av svetsade och galvade 

komponenter i Polen, där man har fördelaktig 

geografisk närhet till Europa.  

Marknaden för områdesskydd är fragmenterad och 

består av flera delmarknader, till exempel lantbruk, 

fastigheter, temporära skydd för byggarbetsplatser 

och bostäder. Marknaden kan även delas upp i 

tillverkare av områdesskydd och montörer. 

Slutkunderna är generellt sett industriföretag, 

fastighetsägare, kommuner och landsting, statliga verk 

och myndigheter, samt privatpersoner. Den samlade 

marknaden för områdesskydd bedöms uppgå till flera 

miljarder, och marknaden väntas växa med cirka 5% 

per år. ABAS Protect är en liten spelare på den totala 

marknaden, med en uppskattad marknadsandel om 

cirka 8 - 10% inom det segment man verkar. 

Key Stats  

VD Tomas Karlsson 

Kortnamn ABAS 

Börslista Spotlight 

Aktiekurs 12,50 SEK 

Börsvärde 82,50 MSEK 

Insynsägande 76,9% 

  
 

Analytiker   

Teodor Adolfsson   

teodor.adolfsson@kalqyl.se   
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ABAS Protect har redan en 

stark marknadsposition och 

förbereder sig nu för att 

expandera i Norden och 

Europa. 

Vår syn är att bolaget 

har en stark ägarbild och 

en ledning som är 

kapabel att 

framgångsrikt 

genomföra den 

tillväxtsatsning man 

siktar på att göra. 

ABAS Protect värderas 

enligt våra estimat till 

~9x EBIT 2022E. Ställt i 

relation till den senaste 

tillväxten och 

lönsamheten tycker vi 

bolaget har en värdering 

som ger utrymme till god 

avkastning. 

• Hög tillväxt med goda marginaler 

• Stark huvudägare och stort insiderägande 

• Tillväxtsatsning på nya marknader 

• Låg värdering 

• Stadigt växande bransch 
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ABAS Protect grundades 1925, då som Gottfrid Svenssons Stängselfabrik, i Hunnabo i Tranemo. 1929 

byter fabriken ägare, och 1949 flyttas verksamheten till de nuvarande lokalerna i Ambjörnarp. 

Bolagets nuvarande namn, AB Ambjörnarps Stängselfabrik, ABAS, registreras 1953 och bolaget har 

åtta anställda. Under 80-talet automatiseras verksamheten, och produktutbudet breddas till grindar 

och stängselstolpar. 2005 byggs anläggningen i Ambjörnarp ut och 2007 expanderas verksamheten 

med ytterligare en fabrik i Svenljunga för tillverkning av automatiska grindar. Verksamheten delas 

upp i två divisioner och byter namn till ABAS Protect. 

 

Under finanskrisen upplever ABAS Protect en tumultartad period. Bolaget byter ägare 2008, och 

igen 2010 till de nuvarande största ägarna Sävshult Invest som kontrolleras av Niclas Johansson. 

Niclas Johansson kliver in som VD och inleder en omfattande strukturomvandling, varpå kostnader 

kapas och verksamheten koncentreras till Ambjörnarp. 2015 firar bolaget 90 år och en ny lagerhall 

byggs och maskinparken expanderar. 2018 tillträder Tomas Karlsson som extern VD och bolaget 

flyttar fokus från konsolidering och effektivisering till en mer offensiv strategi fokuserad på tillväxt 

och lönsamhet. 2022 expanderar ABAS Protect till Polen, och köper fastigheterna de är verksamma i. 

Dessutom köper bolaget grannfastigheten i Ambjörnarp för att säkerställa att det finns möjlighet för 

expansion av den befintliga verksamheten. 
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ABAS Protect har ett brett utbud av produkter relaterat till områdesskydd, i olika utföranden och i 

olika säkerhetsklasser. Industrierbjudandet omfattar ett stort utbud av grindar, stängsel, och 

bommar, i flera olika säkerhetsklasser. Dessutom har bolaget en rad produkter riktade till 

privatpersoner, till exempel stängsel och grindar. 

Bolaget säljer sina produkter direkt till slutkund eller entreprenörer inom bygg och entreprenad, som 

säljer och monterar produkterna hos slutkund. Dessutom fokuserar bolaget mycket på att bygga det 

egna varumärket och att ta fram egenutvecklade produkter som tekniskt och designmässigt ligger i 

framkant. Till privatpersoner sker bolagets försäljning främst via bolagets web-shop. Försäljningen till 

företag sker via bolagets säljorganisation, och under hösten 2022 kommer även en B2B web-shop att 

introduceras. 

ABAS Protect utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av grindar för industrin, med tillhörande 

stängsel, passagesystem, med mera. Detta innefattar många olika typer av grindar, till exempel 

skjutgrindar, vikgrindar, slaggrindar, rotationsgrindar, och gånggrindar. ABAS Protects grindar 

erbjuds i både manuella samt motoriserade varianter, och både installerade och mobila lösningar. 

 
Brittiska residentet, Stockholm 

ABAS Protect erbjuder industriella stängsel i fyra säkerhetsnivåer, från nivå 1 till nivå 4. Stängsel 

inom nivå 1 innefattar stängsel vars huvudsyfte är att till exempel skydda barn från att lämna ett 

område, eller hindra obehöriga från att beträda ett område. Säkerhetsnivå 2 inkluderar högre och 

robustare stängsel som till exempel används för att inhängda industriområden. Stängsel inom 

säkerhetsnivå 3 är anpassade för högriskmiljöer och är ofta tillverkade som pallisadstängsel i metall. 

Dessa är lämpliga för att säkra områden runt statliga verk, ambassader, eller andra områden med 

höga säkerhetskrav. Den sista säkerhetsnivån är den högsta nivån och innefattar stängsel ämnade 

för högsäkerhetsanläggningar så som fängelse eller kraftanläggningar. 
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Statens smittskyddsinstitut 

Därtill erbjuder även ABAS Protect stängsel utan säkerhetsnivåer, så som stängsel till tennisbanor, 

byggstängsel, eller stängsel för djurinhängnader. 

Förutom grindar och stängsel har ABAS Protect även ett övrigt produktutbud av bland annat 

bommar, pollare, samt grindar och stängsel riktade till konsumenter. Dessutom erbjuder ABAS 

Protect både driftsättning och service av de motoriserade grindarna. Det finns även möjlighet att 

övervaka de motoriserade grindarnas status på distans, för att se om det är något som behöver 

åtgärdas. 
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ABAS Protect har redan påbörjat expansion inom Norden, med förfrågningar och offerter till kunder i 

både Norge och Finland. Bolagets strategi är att etablera sig i dessa länder med befintliga produkter. 

Dessutom har bolaget börjat bearbeta befintliga kunder samt nya kundsegment, vilket förväntas öka 

försäljningen framgent. Utanför Norden är strategin att bygga upp en försäljningsorganisation i 

Polen, som ska sälja grindar och stängsel inom Norra Europa, vilket är en mycket större marknad än 

bolagets nuvarande. 

 
Forsmarks Kraftgrupp 

Tidsplanen för denna expansion har redan påbörjats i och med att Norge och Finland börjat 

bearbetats. Målet är att man under resterande delen av 2022 och hela 2023 ska bearbeta den norska 

marknaden. Under 2023 och 2024 ska man sedan arbeta sig in på den polska marknaden. En sådan 

expansion förutsätter tillverkning av hela produktmixen i Polen, som i sin tur möjliggör expansion till 

närliggande marknader. 2024–2025 är målet att ta steget in på den tyska marknaden. 

För att realisera denna tillväxtstrategi har bolaget nu valt att notera sig på Spotlight Stock Market. I 

samband med noteringen emitterar man 1 000 000 nya aktier samt lika många nya 

teckningsoptioner. Emissionen av aktier kommer tillföra bolaget 12,5 MSEK. Dessa pengar planeras 

spenderas för att finansiera denna expansionsfas, till exempel ska 5 MSEK gå till att bygga ut 

anläggningen i Ambjörnarp samt investera i den maskinparken. 2 MSEK planeras investeras i 

maskinparken i Polen, och 2 MSEK ska gå till expansion till nya marknader. Slutligen planeras 2,2 

MSEK investeras i rörelsekapital och 1,3 MSEK i emissions- och noteringskostnader. 

Vid noteringen säljer ingen befintlig ägare några aktier, och både Sävshult Invest och 

Företagsfinansiering Fyrstad har ingått tre år långa lock-up avtal. 
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Marknaden för säkerhet och områdesskydd har en hög tillväxt, främst då krav på säkerhet ökar som 

följd av interna och externa hot mot Sverige. Detta är även en faktor som talar för tillväxt på de 

marknader bolaget planerar att expandera till. Den europeiska marknaden är dessutom mycket större 

än den nordiska marknaden. 

ABAS Protect bedömer att marknaden uppgår till mångmiljardbelopp i årlig omsättning, och att 

marknaden väntas växa med cirka 5% per år. Det baserar sig delvis på att bygginvesteringar ökat 

med 3% årligen, och den allmänna samhällsutvecklingen där fler känner otrygghet och att de vill 

säkra sina fysiska tillhörigheter. Den svenska marknaden för områdesskydd bedöms uppgå till 2–3 

mdSEK. 

 
Skogomeanstalten 

Den totala marknaden för säkerhet och områdesskydd är fragmenterad, och kan delas in i flera 

delmarknader. Till exempel lantbruk, industri, byggnation, och privatbostäder. Dessutom kan 

marknaden delas upp på utbudssidan mellan de som tillverkar och säljer områdesskydd, och de som 

monterar områdesskydden. 

ABAS Protect är en relativt liten aktör på den totala marknaden, var de bedömer att de har ungefär 

8–10% marknadsandel inom segmentet man verkar. Det finns ett antal konkurrenter, vissa av dem är 

större internationella bolag som ägs av riskkapitalbolag. Dessa större bolag har ofta sina centrallager 

i centrala Europa, och ser ofta den nordeuropeiska marknaden som komplex, då den ofta ställer 

andra krav på produktkvaliteten på grund av de nordliga väderförhållandena. På senare tid har en ny 

typ av investerare gått in på marknaden för områdesskydd. Dessa är investeringsbolag, som ofta har 

en kortare horisont i sitt ägande, och som driver på en konsolidering inom branschen. 
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Namn Aktier Andel av kapital & röster, % 

Sävshult Invest AB* 5 000 000 75,76 % 

RiRo Development AB 172 000 2,61 % 

Mattias Josefsson 133 730 2,03 % 

Företagsfinansiering Fyrstad AB 60 200 0,91 % 

Capmate AB 46 440 0,70 % 

Sven Lans Försäljning AB 43 000 0,65 % 

Tomas Karlsson** 37 840 0,57 % 

Anders Jöfelt 37 840 0,57 % 

Magnus Folkesson*** 37 840 0,57 % 

Söderholm & Wiklund Invest AB 34 400 0,52 % 

Övriga aktieägare 428 710 6,50 % 

Aktier tillgängligt efter 
teckningsåtagares andel 

568 000 8,61 % 

Summa 6 600 000 100,00 % 

* Ägs av styrelseledamöterna Niclas Johansson och Roger Axelsson 
** VD i ABAS Protect AB 
*** Försäljning och marknadsansvarig i ABAS Protect AB 
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Tomas Karlsson, VD, är Civilingenjör från Chalmers och har varit VD för ABAS sedan 

2018. Han kommer senast från Camfil, var han hade olika ledande befattningar så som 

Key account manager och Senior business manager. Dessförinnan var han projektchef 

på Autoliv Sverige AB. Tomas anställdes för att ta över VD-rollen efter Niclas 

Johansson. Han äger 22 000 aktier i ABAS Protect AB.  

 

Maria Karsson, CFO, är ekonom med över 20 års erfarenhet från bolag som NetOnNet, 

Brämhults Juice och Hemtex. Tidigare anställd i ABAS Protect som ekonomiansvarig. 

Våren 2020 valde Maria att ta steget från anställd till egen företagare och driver nu 

eget bolag som redovisningskonsult. Jobbar mot ABAS som CFO.  

 

Magnus Folkesson, Försäljnings- och marknadsansvarig, har arbetat i byggbranschen 

sedan 1987, alltid med sälj och affärsutveckling i fokus. Startade som inköps och 

försäljningsansvarig på Beijer Byggmaterial i Borås 1987, senaste arbetsgivaren var 

Cramo AB och då som försäljningschef. Stor vana att arbeta med processer som driver 

affärer och lönsamhet. Han äger 22 000 aktier i ABAS Protect AB.  

 

Peter Johansson, Produktionschef, har en ekonomisk utbildning i grunden med 12 års 

ledarskapsutveckling inom industrin i bolag som Ericsson AB och Volvo Bussar AB. 

Agerat mentor inom LEAN filosofiskt, industriellt och kulturellt förändringsarbete. 

Värdegrundsorienterad och drivs av att generera värde och resultat genom starkt 

team. 

 

Agnes Bengtsson, Ekonomiassistent, är gymnasieekonom från Ekonomi och 

juridikprogrammet på Tranemo Gymnasieskola. Anställd som ekonomiassistent på 

Abas Protect januari 2021, ingår sedan januari 2022 i bolagets ledningsgrupp och 

vidareutbildas internt till att axla rollen som ekonomichef inom något år. Drivs av 

problemlösning och innovation. 

  



Initial take: ABAS Protect 
 
 

Sida | 11  

Mikael Palm Andersson, Styrelseordförande, har juristexamen från Lunds 

universitet. Mikael har tidigare erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag, och 

dessutom en bred erfarenhet av tillväxtbolag både från rådgivande och operativa 

roller. Han har dessutom erfarenhet från en internationell miljö, både produktion 

och försäljning. Däribland tillverkningsindustri i Polen. Mikael Palm Andersson 

arbetar idag som advokat på Advokatfirman Wåhlin AB. Han äger 11 000 aktier i 

ABAS Protect AB. 

 

Roger Axelsson, Styrelseledamot, har en Civilingenjörsexamen i Maskinteknik från 

Chalmers. Därutöver utbildning inom Industrial Engineering, vid NJIT, New Jersey, 

USA. Tekn. Lic. i Maskin- och fordonskonstruktion vid Chalmers. Han är sedan 2010 

teknisk chef på ABAS, och har jobbat i bolaget sedan 2005. Roger äger 5 procent av 

Sävshult Invest AB som är ägare av 5 000 000 aktier i ABAS Protect AB och 

därutöver 10 000 aktier privat. 

 

Niclas Johansson, Styrelseledamot, har en Ekonomiemagistersexamen från 

Handelshögskolan i Jönköping, och en Tekn. Kand. från Ingenjörshögskolan i 

Jönköping. Därutöver utlandsstudier i ekonomi vid UNITEC New Zealand. Han har 

tidigare varit produktionschef vid Svedbergs i Dalstorp. Han förvärvade aktierna i 

ABAS 2010 genom Sävshult Invest AB från de tidigare ägarna. Niclas var VD i ABAS 

från förvärvet fram till 2018 och har idag en mer strategisk roll i bolaget. Han äger 

95 procent av Sävshult Invest AB som är ägare av 5 000 000 aktier i ABAS. 

 

Johan Olsson, Styrelseledamot, är Gymnasieingenjör och har byggt på med Ekonomi 

vid Handelshögskolan i Göteborg samt DIHM Master. Han har lång erfarenhet som 

tidigare VD och styrelsearbete inom industrin, i bland annat AB Regin och Witte AB. 

Johan äger 5 000 aktier i ABAS Protect AB. 
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ABAS Protect har en solid balansräkning, med totala tillgångar om cirka 57 MSEK, varav 10,2 MSEK i 

byggnader och mark, 27 MSEK i varulager och förnödenheter, 17 MSEK i kundfordringar och 

förutbetalda kostnader, och 0,4 MSEK i kassa. Detta finansieras med 19 MSEK eget kapital, 17 MSEK i 

räntebärande skulder, och resterande i icke räntebärande finansiering. 

För de första 7 månaderna 2022 hade ABAS Protect 55,6 MSEK i totala intäkter, med en 

bruttomarginal på 46%. Rörelseresultatet för sjumånadersperioden är 6 MSEK, och resultat efter 

skatt landar på 4,9 MSEK. 

ABAS Protect siktar på en omsättning 2025 på 125 MSEK, och att rörelsemarginalen ska ligga på över 

10% de kommande åren. Detta skulle innebära en dubbling av omsättningen jämfört med 2021. Efter 

2025 siktar bolaget på att öka rörelsemarginalen till 11% - 14%. Dessa mål bygger på de tillväxtplaner 

som bolaget lagt fram. 

Vi tror att omsättningen för helåret 2022 landar på cirka 87 MSEK, och att bruttomarginalen närmar 

sig den historiska marginalen på cirka 40%. Vi tror att rörelsemarginalen landar på cirka 10% enligt 

bolagets målsättning. Vidare har vi räknat på att bolaget uppnår sin målsättning 2025. 

Vi har valt att värdera ABAS Protect genom att estimera bolagets resultaträkning fram till och med 

2026, för att sedan applicera en exitmultipel (EBIT) vi tycker är rimlig, vilket i sin tur ger oss en 

potentiell CAGR för aktiekursen. Syftet med detta är att visa ett scenario som vi anser är rimligt, 

både vad gäller framtida finansiella resultat och den potentiella avkastningen. 

  2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 

Omsättning 59,2 67,25 87 100 118 131 147 

% y/y 14,5% 13,6% 29,4% 14,9% 18,0% 11,0% 12,2% 

                

Bruttoresultat 24,4 30,2 37 41 48 53 58 

*margin 41,2% 44,8% 42,5% 41,0% 40,7% 40,5% 39,5% 

% y/y 76,0% 76,0% 22,7% 10,8% 17,1% 10,4% 9,4% 

                

EBIT 3,2 7 9 11 12 13 16 

*margin 5,4% 10,4% 10,3% 11,0% 10,2% 9,9% 10,9% 

% y/y 243,0% 119,0% 28,6% 22,2% 9,1% 8,3% 23,1% 
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                Börsvärde / x 

  Omsättning Bruttores EBIT 

2021 1,23 2,73 11,79 

2022E 0,95 2,23 9,17 

2023E 0,83 2,01 7,50 

2024E 0,70 1,72 6,88 

2025E 0,63 1,56 6,35 

2026E 0,56 1,42 5,16 

 

  Exitmultipel 

  EBIT  

2026E 14x 

 

  Värdering 
2026E   224 MSEK   

 

 Potentiell avkastning   Margin of safety 30% 

  Faktor Procent CAGR   Faktor Procent CAGR 

2026E 2,72 172% 22%  1,90 90% 14% 

Den största risken i ABAS Protect är den kommande expansionen, som kommer kräva en del 

kapitalinvesteringar. Som med alla satsningar finns det så klart en risk att expansionen inte lyckas 

och att bolaget blir stående med överkapacitet. Vår bedömning är dock att satsningarna har goda 

chanser att lyckas, och att investeringarna görs med goda finansiella grunder. Dessutom har bolaget 

en god finansiell position innan noteringen, så det föreligger låg risk att bolaget inte skulle ha råd att 

genomföra de planerade investeringarna. Ytterligare risk föreligger i att producera vad som kan 

anses vara en homogen produkt på en fragmenterad marknad. Vi ser i dagsläget att bolaget har goda 

marginaler och en förhållandevis hög lönsamhet. Vidare tror vi att dessa marginaler både är uthålliga 

och att de kan bibehållas genom expansionen i Norden och Europa. 

Expansionen av produktion till Polen inför en valutarisk i bolaget, då de framgent kommer ha 

kostnader i polska zloty medan intäkterna hittills främst är i svenska kronor. Valutarisken kommer 

dessutom utökas till norska kronor och Euro i samband med att man expanderar i Norden. Vi tror att 

detta är en risk som är värd för bolaget att ta, och i det fallet att risken mot ett specifikt valutapar 

skulle bli för stor finns alltid möjligheten att valutasäkra delar av kostnaderna eller intäkterna. 
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Vår vy är att både bolaget ABAS Protect, och deras stundande notering bjuder på ett intressant läge. 

Det är positivt med ett stort insiderägande, och att ingen av de befintliga ägarna säljer aktier i 

samband med noteringen. Vi ser positivt på den senaste historiken, och tror bolaget kan uppnå sina 

finansiella mål. Om bolaget uppnår sin målsättning om 125 MSEK i omsättning 2025 med en marginal 

på cirka 10% innebär detta mer än en dubbling av omsättningen och en ökning av rörelseresultatet 

med över 85%. På ~9x EBIT 2022E tycker vi värderingen ser attraktiv ut. 

Ingen på Kalqyl äger aktier i kundbolag, inkluderat ABAS Protect, med anledning av potentiell 
intressekonflikt. Inget du läser på kalqyl.se ska ses som investeringsrådgivning, och det som 
presenteras i analysen kan vara felaktigt. Denna analys är inte heller ett erbjudande att köpa eller 
sälja värdepapper. Analysen är oberoende men finansierad. 


