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Lessebo Paper avancerar nu på marknaden för luxury 
packaging med sin nya serie Lessebo Colours™,
skapad av miljövänligt, färgat papper. 

1173 miljoner SEK
NETTOOMSÄTTNING

92,2 miljoner SEK
EBITDA

Siffrorna inkluderar JOOL Invest AB och Lessebo Paper AB
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Trots fortsatta makroutmaningar så hade gruppen ett rekordår 
2022 och vår bolagsportfölj är idag mer diversifierad än 
någonsin tidigare.

Under årets sista kvartal kunde vi offentliggöra flera spännande 
bolagsaffärer. Dotterbolaget JOOL Capital Partner AB ingick 
i december en avsiktsförklaring där ambitionen är att bli en 
betydande aktieägare i Pegroco (Pegroco Invest AB) och att 
samtidigt avyttra delar av våra finansiella verksamheter till 
Pegroco. Transaktionen motsvarar en värdering om 720 MSEK 
och inkluderar en treårig earn-out. Vi ser väsentliga synergier 
med affären och tror att Pegroco, i egenskap av börsnoterat 
investeringsbolag, kommer att utgöra ett betydande kärninnehav i 
vår portfölj under lång tid framöver.

I december förvärvade vi också runt 30 procent av aktierna i 
Barkonsult, ett svenskt företag som importerar, producerar och 
distribuerar professionell barutrustning och cocktailverktyg från 
hela världen. Barkonsult är ett starkt varumärke i Norden med en 
väletablerad verksamhet och runt 160 miljoner i intäkter samt en 
solid lönsamhet som kommer att bidra positivt till vårt resultat.

Vår finansieringsverksamhet avslutade 2022 på ett övertygande 
sätt. Vi reste totalt cirka tre miljarder i kapital till små och 
medelstora nordiska företag under året. En milstolpe under 
fjärde kvartalet var att vår kund Gefion Group, den danska 
fastighetsutvecklaren, gjorde stora skuldåterbetalningar. 

VD har ordet
TOM OLANDER

VD

Sedan 2017 har JOOL rådgivit och rest cirka 200 miljoner euro 
till Gefion Group och vi ser fram emot att fortsätta delta som 
finansieringspartner i deras framtida expansion. 

Under kvartalet tillkännagav vårt fintechinnehav Hubins 
samarbetet med Safello, Sveriges ledande kryptomäklare. För 
första gången i EU är investeringar i riktiga kryptotillgångar nu 
möjliga i en kapitalförsäkringsmiljö. Samarbetet är banbrytande 
och erbjuder stor potential
för Hubins inom det växande kryptosegmentet.

På industrisidan var en av kvartalets höjdpunkter lanseringen 
av Lessebo Colours™, en miljövänlig pappersserie med en 
palett om 48 unika och trendiga nyanser. Serien skall möta 
den ökande efterfrågan på högkvalitativt färgat papper i 
lyxförpackningssegmentet. Idag är premiummärken medvetna 
om vikten av kundupplevelsen, och som ett resultat växer 
lyxförpackningsindustrin snabbt. Enligt Coherent Market Insights 
driver den växande efterfrågan på hållbara och biobaserade 
förpackningar tillväxten inom lyxförpackningsmarknaden.

På det hela taget är jag tacksam över att kunna se tillbaka på ett 
transformativt kvartal och år. Tack till våra anställda, kunder och 
partners vars insatser har möjliggjort detta. Låt oss fortsätta vårt 
framgångsrika arbete och våra goda partnerskap under 2023. 



JOOL Capital Partner AB
miljoner SEK (uppskattade siffror)

ESS-ENN Timber AB** Lessebo Paper AB

* Utvalda gruppbolag

Omsättning per verksamhetsområde*
(miljoner SEK) 

** Inklusive Tibro Sågverk AB
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Finansiell översikt

Omsättning jan-dec EBITDA jan-dec Omsättning Q4 EBITDA Q4

miljoner SEK (uppskattade siffror) miljoner SEK (uppskattade siffror)
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* Avser senaste räkenskapsår
** Inkluderar ej reviderad finansiell information
*** Det angivna ägandet av Pecunia Asset Management, Hubins, PropTech Farm, Nordic Node och 
Grundingen Fastighets inkluderar partnerstrukturen inom dotterbolaget JOOL Capital Partner AB

JOOL-gruppen är hel- eller delägare i ett antal företag i olika branscher. Nedan redogörs 
för gruppens huvudsakliga innehav, med moderbolaget JOOL Invest AB:s ägarandel,

direkt och indirekt, per 31 December 2022.

Våra innehav
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(miljoner SEK) Intäkter

Bolag    Affärsområde  2021 2022 (est)**   Innehav sedan

ESS-ENN Timber    Industri    249 287   100%   2008

Tibro Sågverk    Industri    81  98  100%   2018

Lessebo Paper    Industri    319  495  49%   2015

Norra Finans Sverige    Finansiella tjänster  174  200  40%  2017

JOOL    Finansiella tjänster   223 276  85%   2010

Pecunia Asset Management   Finansiella tjänster    10 15  51%   2014

Nordic Node    Finansiella tjänster   N/A.  N.A  11.6%   2022

Hubins     Fintech    18  16  94.3%   2018

PropTech Farm    Proptech    N/A.  N.A  5%   2021

JOODIN     Service    33  38  40%   2020

Barkonsult    Service   90 167  27%  2022

Grundingen Fastighets   Fastigheter   51  20  16%   2017

Ägarandel*** 

Anställda per affärsområde

1
Övrigt

167
Industri

117

Finansiella
tjänster

61
Service 13

Tech

       2021*



Pegroco är ett investeringsbolag med bas i Göteborg och vars 
preferensaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth 
Market i Stockholm. 

JOOL Group (genom dotterbolaget JOOL Capital Partner AB) 
och Pegroco (Pegroco Invest AB) har ingått en avsiktsförklaring 
gällande att Pegroco avser förvärva 100% av aktierna i de 
utvalda dotterbolagen JOOL Securities AB, JOOL Corporate 
Finance AB, JOOL Securities OY, JOOL Securities AG samt 
Kommerserådet Förvaltning AB. Dotterbolagens verksamheter 
kommer efter överlåtelsen att fortsätta i sin nuvarande form 
och inga betydande organisatoriska förändringar förväntas 
genomföras. Parterna är överens om att lansera den överflyttade 
verksamheten under ett nytt varumärke. 
 
Betalning för de finansiella bolagen ska ske genom 
apportemission varvid relevanta parter ska erhålla 
nyemitterande stamaktier i Pegroco till en teckningskurs om 
17,40 kronor. Enligt den relativvärdering som parterna reglerar 
i aktieöverlåtelseavtalet skulle det innebära att JOOL erhåller 
totalt 41 410 268 stamaktier i Pegroco, motsvarande 721 MSEK, 
vilket väntas göra JOOL Group till den största enskilda ägaren i 
Pegroco.
 
”JOOL Group är idag aktiv inom ett flertal olika 
verksamhetsområden och vi ser att Pegroco kommer att bli ett 
kärninnehav för JOOL Group under lång tid framöver då vi kan 
addera på ett stort ägande i ett noterat investeringsbolag. Jag 
är övertygad om att vi genom den här transaktionen kommer att 
befästa och utveckla vår position som en ledande aktör i vårt 
segment på en starkt växande marknad”, säger Tom Olander, VD 
för JOOL Group.
 
”Vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva JOOLs 
finansverksamhet, som kommer utgöra ett nytt navbolag. Det 
är en entreprenörsdriven organisation med erfaren ledning 
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JOOL ingår avsiktsförklaring med ambitionen att bli storägare i 
Pegroco Invest AB och att avyttra delar av verksamheten till Pegroco

och kvalificerade medarbetare som varit väldigt framgångsrika 
de senaste åren. Förvärvet lägger grunden för ett nytt kapitel 
i Pegrocos utveckling och skapar synergier både finansiellt, 
affärsmässigt och organisatoriskt”, säger Victor Örn, VD för 
Pegroco.

Vill du veta mer? Ta del av mer information på:

JOOL-gruppen ingår avsiktsförklaring med ambitionen att bli 
storägare i Pegroco Invest AB och att sälja delar av nuvarande 
verksamhet:
https://www.mynewsdesk.com/se/jool/pressreleases/jool-
gruppen-ingaar-avsiktsfoerklaring-med-ambitionen-att-bli-
storaegare-i-pegroco-invest-ab-och-att-saelja-delar-av-
nuvarande-verksamhet-3223298

Pegroco ingår avsiktsförklaring med ambitionen att förvärva 
JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet:
https://news.cision.com/se/pegroco-invest/r/pegroco-ingar-
avsiktsforklaring-med-ambitionen-att-forvarva-jool-capital-
partner-abs-finansverksamhe,c3681007



Vinga Corporate Bond: 
”Spararnas tid är här!”  

Eran med nollräntor tog ett våldsamt slut. Plötsligt kom inflationen 
och centralbankerna har tvingats tvärvända. Pengar är inte gratis 
längre och de längre räntorna har gått upp med i genomsnitt 
tre procentenheter. Det betyder att tillgångar ska värderas ner 
ordentligt. Vi är i mitten av en stor omställning. De som har tagit 
finansiella beslut på att nollräntepolitiken skulle bestå måste 
dra i handbromsen och tänka om. Hatten av för den nordiska 
högräntemarknaden, som har satsat på flytande kuponger!

Nordiska högränteobligationer är vinnare
En räntehöjning på tre procentenheter innebär ett värdefall på 
25% för en 10-årig fastränteobligation. Med det i åtanke är det 
inte konstigt att globala obligationsfonder är ner över 20 procent 
i år. Globala högräntefonder har klarat sig lite bättre på grund av 
att de har en högre kupong än säkrare obligationer, vilket ger en 
extra intäkt. Nordiska högräntor har klarat sig betydligt bättre med 
värdefall på mindre än 10 procent tack vare de flytande kupongerna.

Det faktum att breda aktiemarknader är ner 30 procent är inte 
heller konstigt, med tanke på att en aktie ska motsvara nuvärdet 
av alla framtida vinster, diskonterat med en ränta som nu är tre 
procentenheter högre.

Är marknaden billig nu?
I en historisk jämförelse har högräntemarknaden blivit riktigt 
attraktiv. Den amerikanska högräntemarknaden yieldar 10 procent 
vilket har varit ett bra – till ett mycket bra – köptillfälle, historiskt. 
Om man investerade när yielden var 10 procent under pandemin 
så hade man investerat sista dagarna i mars månad 2020, vilket 
var några dagar innan marknaden vände. Efter sex månader var 
marknaden upp 13 procent och efter ett år var den upp 22 procent.

Under oljepriskollapsen år 2015 och 2016 tog det ett par månader 
att komma på plus vid yield 10 procent, och under kreditkrisen år 
2008, tog det över ett år att komma på plus. Men därefter blev 
vinsten stor. Yieldnivån på den nordiska högräntemarknaden är till 
och med högre än den är i USA.

Men defaults då?
Det blir alltid några offer i en turbulent period som denna. Sektorer 
som är mer utsatta än andra är detaljhandeln – och då framför allt 
sällanköpshandeln – och fastighetssektorn. Hushållen möter högre 
räntor och stora elräkningar och lär hålla hårdare i plånboken. 
Fastighetsbolagen, vars affärsidé bygger på belåning, möter dubbel 
motvind med dyrare upplåning och värdefall på tillgångarna.

Det faktum att några bolag sannolikt får kasta in handduken är 
redan inprisat på marknaden. Vad som gör marknaden intressant är 

STEFAN WESTFELDT
Principal PM på Vinga Corporate Bond 

KRÖNIKA: Först publicerad i Börsvärlden, den 19 oktober 2022
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alltför många obligationer handlas på stressade nivåer. Till exempel 
Balders, SBB:s och Castellums subordinerade obligationer handlas 
till yieldnivåer på 15–25 procent. Dessa bolag, bedömer vi, är ”too 
big to fail” och kommer klara utmaningen av samma anledning som 
Stordalen klarade två år av pandemi.

Akelius intåg är en ”game changer”
Akelius intåg i Castellum är ett bevis på att det finns värde i 
de stora, nordiska fastighetsbolagen på dagens nivåer. För 
obligationsägarna är det en fantastisk nyhet. En ägare med djupa 
fickor kan säkra Castellums investment grade rating och förbättra 
refinansieringsmöjligheterna för bolaget. SBB har sålt fastigheter 
för 10 miljarder kronor och mer kommer att hända för SBB, och de 
andra stora bolagen, för att reducera belåningsgraden och säkra 
framtiden.

Högräntemarknaden vänder ofta innan aktiemarknaden
Vad som är extra spännande är att högräntemarknaden tenderar 
att vända innan aktiemarknaden, efter en tid av björnmarknad. För 
att säkra sin överlevnad emitterar bolagen nya aktier, skjuter upp 
projekt med högre risk och fokuserar på att tillfredsställa långivarna. 
Allt detta är positivt för kreditvärdigheten – det vill säga obligationen 
– men inte så bra för vinstutvecklingen – alltså aktien.

Händelseutvecklingen under 2022 är ett stålbad, men när vi är 
igenom är det spararna som är vinnare. Äntligen får man ränta på 
sitt banksparande igen, och efter stora kursfall på obligationer och 
aktier är uppsidan god på kapitalmarknaderna – spararnas tid är här!



JOOL var på GADDEN, Nordens
största karriärmässa
Karriärmässan GADDEN på Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet är Skandinaviens största karriärmässa för studenter 
inom ekonomi, juridik och miljövetenskap. 

Utställande företag och studenter får chansen att träffas, nätverka 
och skapa långvariga relationer. Projektet organiserades första 
gången 1982 och har sedan dess varit mycket uppskattat av både 
studenter och näringsliv.

Som utställare värdesätter vi möjligheten till att få knyta an och 
bygga relationer med ambitiösa studenter som är nyfikna på 
en karriär inom den nordiska finansbranschen. Här får vi träffa 
några av Sveriges smartaste och mest ambitiösa studenter och 
nyutexaminerade. 

Känner du någon som vill vara en del av vår tillväxtresa inom 
nordisk finans?  

Skicka gärna hen länken till JOOLs karriärsida på
https://joolsec.se/karriar

Tom Olander deltar i paneldiskussion om hållbar affärstillväxt 

I oktober 2022 deltog JOOL Groups VD Tom Olander i 
en paneldiskussion på ett investerarforum arrangerat 
av Finanskompetenscentrum, Västsveriges oberoende 
finansförening. 

Talare på plats var Jesper Jonsteg, VD för Rison Capital, och 
Håkan Thorbjörnsson, Senior Advisor på Göteborg Energi, som 
talade om högaktuella energitrender och affärspotentialen inom 
cleantech. 
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TOM OLANDER, VD FÖR JOOL GROUP, PÅ PANELSAMTAL ARRANGERAT AV FINANSKOMPETENSCENTRUM.

Bland andra investerarprofiler – som Tomas Haglund-Flemström, 
Head of Impact & Innovation på Formica Capital, Charlotta 
Bergqvist, Chief Development Officer på Cloudberry Clean 
Energy, och Helena Olin, Head of Real Assets på Andra AP-
fonden – var Tom Olander inbjuden till den efterföljande 
paneldiskussionen, där han delade med sig av sina erfarenheter 
av energiinvesteringar och prioriteringar kring energiintensiva 
aktiviteter för hållbar företagstillväxt. 



JOOLs emittent, Gefion Group, betalade av sin skuld –
och tar nu in ny finansiering 

Den Köpenhamnsbaserade fastighetsutvecklaren under ledning 
av Thomas W. Færch har betalat av sin skuld – det senaste 
obligationslånet betalades av i november 2022. Några dagar 
senare tog Gefion Group in nytt kapital genom JOOL. 

Sedan 2017 har JOOLs företagsfinansieringsverksamhet rådgivit 
och samlat in runt 200 miljoner euro till Gefion Group, vilket har 
hjälpt dem att utveckla bostadsfastigheter, detaljhandel och 
kontorsenheter. JOOLs transaktionshistorik med Gefion spänner 
över flera projekt, med start i Tobaksvejen-projektet 2017. I 
november 2022 lyckades Gefion Group betala av sina lån med 
eget kapital.

Finansiering av nya projekt
Gefion Groups skuldåterbetalning följdes av att bolaget reste ny 
finansiering genom JOOL. Här har intresset för att delta i Gefion 
Groups 200 MDKK seniora säkerställda obligationsemission, 
genomförd med JOOL som rådgivare, mött stor efterfrågan från 
institutionella investerare. Obligationen har en kupong på 10 % per 
år + EURIBOR 3m med kvartalsvisa räntebetalningar. Löptiden är 
36 månader med en förlängningsoption på 12 månader. Likviden 
kommer främst att användas till bolagets utveckling, Gefion 
Groups nuvarande projekt samt framtida projekt.

”Transaktionen har tagits emot väl bland investerare trots 
utmanande marknadsförhållanden. JOOLs deltagande i 
transaktionen och partnerskapet med Gefion visar vårt 
engagemang för att bygga långsiktiga relationer med våra 
kunder, anskaffa kapital och ge dem råd genom hela deras 
konjunkturcykler”, säger Tom Olander, VD för JOOL Group.
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VD, PARTNER OCH MEDGRUNDARE THOMAS W. FÆRCH, GEFION GROUP. FOTO: GEFION GROUP.

JOOL Corporate Finance har agerat rådgivare inom Corporate 
Finance. Roschier samt Horten Advokatpartnerselskab har agerat 
legala rådgivare. Gefion Group representerades av Bruun & 
Hjejle Advokatpartnerselskab. Obligationerna emitterades den 11 
november och kommer att registreras genom Euroclear Sweden. 

”Vi är mycket glada över att ha genomfört denna 
obligationsemission på 200 MDKK till ett attraktivt pris under 
rådande marknadsförhållanden. Den nya obligationsemissionen 
gör det möjligt för oss att växa vår verksamhet ytterligare, 
utveckla pipelinen för våra bostadsprojekt och genomföra vår 
strategi att tillhandahålla prisvärda bostäder inom och runt 
Köpenhamn. Den nya finansieringen gör det också möjligt för oss 
att genomföra nya möjligheter som kan uppstå på grund av den 
nuvarande marknadssituationen”, säger Thomas W. Færch, VD 
för Gefion Group.

Vill du veta mer? Läs mer på Estate Media:

Gefion Group är skuldfri:
https://estatemedia.dk/dk/2022/11/10/gefion-group-er-gaeldfri/

JOOL samlar in 200 miljoner DKK till Gefion Group:
https://estatemedia.dk/dk/2022/11/11/jool-skaffer-200-nye-
millioner-eur-til-gefion/
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Nordic Node och Proptech Farm på 
eventet Slush – världens största
samling av riskkapital

Nordic Node och Proptech Farm besökte eventet Slush, som är 
världens största samling av riskkapital, i Helsingfors, Finland, 
under Q4 2022.

Slush samlar det globala startup-ekosystemet under ett och 
samma tak. Slush 2022 fick sällskap av 2 600 investerare, vilket 
motsvarar 1 biljon dollar i förvaltade tillgångar, tillsammans med 4 
600 grundare och startoperatörer. Här uppstod många tillfällen för 
nya spännande möten och samtal. 

PropTech Farm är en uppskalnings- och tillväxtmotor för verkliga 
potentiella tillväxtstartups och som överbryggar Norden med 
Sydostasien. Nordic Node kopplar samman nordiska startups 
med internationellt riskkapital. Nordic Node har kunder över hela 
Norden, samt investerare från Singapore till Kanada i sitt nätverk.

Nordic Node och Hubins inleder
strategiskt partnerskap 

Tillsammans vill de båda Göteborgsbolagen skapa mervärde för 
investerare och startupbolag, såväl lokalt som globalt, genom att 
förenkla hanteringen och ägandet av onoterade aktier.

”Vi ser Nordic Node som en utmärkt samarbetspartner för att 
ge investerare skattefördelar och förenkla kapitalresningen och 
tillväxtresan för startupbolag”, säger Carl-Johan Nyrén, VD på 
Hubins.

Strategiskt partnerskap på Västkusten som skapar tillväxt
Nordic Node kopplar ihop nordiska bolag med internationellt 
riskkapital. De arbetar aktivt med både investerare och bolag, 
med fokus på företagets hela kapitalresa. Tillsammans med det 
Göteborgsbaserade fintechbolaget Hubins, där Nordic Node 

nyligen genomfört en strategisk investering, vill de nu ge sina 
kunder möjlighet till en effektiv och strukturerad portföljhantering, 
från start till exit genom hela tillväxtresan.

”Genom Hubins kan tidiga investerare strukturera sina innehav och 
få en effektiv portföljförvaltning. Vi arbetar med bolag som skall 
ut på en internationell marknad och växa snabbt med nya ägare. 
Med Hubins erbjudande förenklas vägen till exit för den tidiga 
investeraren, något som skapar möjlighet för ökad tillväxt”, säger 
Johanna Holmström, medgrundare och CIO på Nordic Node.

Som en del av partnerskapet har även Nordic Nodes VD, Elina 
Åkerlind, tagit en plats i Hubins advisory board.

Mindre administration och mer klarhet i aktieboken
Via Hubins investeringsplattform för onoterade och alternativa 
investeringar erbjuds en kapitalförsäkringslösning som möjliggör 
för bolag att enbart ha försäkringsbolaget som registrerad ägare, 
vilket medför en enklare administration och en ännu enklare 
hantering av aktieboken. Något som Nordic Node ser som ett 
attraktivt erbjudande.

”En stark fördel med Hubins erbjudande som gagnar våra kunder 
är bland annat deras unika kapitalförsäkringslösning som erbjuder 
såväl effektivitet som struktur. Vi ser stor potential i den här typen 
av lösningar som ger mindre administration och mer klarhet i 
aktieboken”, säger Johanna Holmström.

Till skillnad från andra kapitalförsäkringar kan investerare via 
Hubins även delta och rösta på bolagsstämmor för sina innehav.
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”Vi är en brygga mellan eget 
kapital och bankfinansiering”

Affärsidén är att sammanföra investerare med nordiska företag i 
behov av tillväxtkapital.

”Vi är specialister inom fastighetsfinansiering. Våra lösningar 
kompletterar ofta traditionella banker och utgör en brygga mellan 
eget kapital och bankfinansiering”, säger Ola Nilsson, VD för JOOL 
Corporate Finance.

Sedan starten för runt tio år sedan har JOOL, som specialiserar 
sig inom finansiering till små och medelstora nordiska bolag, 
haft en god tillväxtresa. Företaget har varit framgångsrika inom 
tillväxtfinansiering i storleksordningen 30–500 miljoner kronor. 
Med över 180 transaktioner och över 15 miljarder i rest kapital är 
bolaget idag en av de största aktörerna i sitt segment.

”Vi har gedigen erfarenhet av både aktie- och skuldfinansiering 
till nordiska fastighetsbolag. Längs vägen har vi bland annat 
blivit Gasellföretag två år i rad”, säger Ola Nilsson, VD på JOOL 
Corporate Finance.

Ser möjligheterna
JOOL är en finansieringpartner för företag som påbörjat sin 
egen tillväxtresa men som ännu är lite för små för de nordiska 
investmentbankerna. Deras lösningar kompletterar ofta 
traditionella banker och inte sällan är bolagets medverkan nyckeln 
till att bolag kan genomföra en affär som annars varit oåtkomlig.

”Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för varje kund där vi tar 
hänsyn till deras unika tillväxtstrategi, vilken vi stöttar genom att 
strukturera olika finansieringslösningar som möjliggör de mål som 
kunden satt upp”, säger Ola Nilsson.

OLA NILSSON
VD på JOOL Corporate Finance

”Detta leder ofta till en långvarig relation där vi återkommande får 
hjälpa kunden att finansiera sin tillväxt, vilket vi ser som ett gott 
betyg.”

Hjälper företag att fortsätta växa
Bland bolagets kunder finns många fastighetsbolag i olika faser, 
men även företag inom branscher såsom industri, teknik och 
förnybar energi. Ola Nilsson understryker att JOOL vill vara en 
ledande leverantör av hållbar tillväxtfinansiering, och poängterar 
att bolagets flexibilitet och placing power varit en framgångsfaktor.

”Bankerna har blivit alltmer restriktiva med sin utlåning. Tillgången 
till ett stort investerarnätverk har gjort att vi kunnat fortsätta resa 
kapital medan många andra stått still. Genom våra tjänster kan vi 
hjälpa små och medelstora företag att fortsätta växa i en tid när 
de i många fall blivit fråntagna andra finansieringsmöjligheter”, 
avslutar Nilsson. 



Sveriges ledande kryptomäklare Safello ingår nu ett 
marknadsföringsavtal med FinTechbolaget Hubins. Avtalet 
innefattar marknads- och kommunikationsaktiviteter kopplade 
till Hubins försäkringsförmedling av kapitalförsäkringar 
med möjlighet att investera i kryptotillgångar inom 
kapitalförsäkringen. 

Safello AB (ett helägt dotterbolag till Safello Group AB) ingår ett 
marknadsföringsavtal med försäkringsförmedlaren Hubins AB, 
omfattande marknadsföring, kommunikation och PR.
Safello har onboardat försäkringsbolaget Quantum Leben 
som kund och kommer tillhandahålla kryptotjänster till 
försäkringsbolaget. Quantum Leben kommer erbjuda möjligheten 
att investera i krypto inom sin kapitalförsäkring och Hubins 
är exklusiv distributör av kapitalförsäkringen på den svenska 
marknaden via sin plattform. 

Hubins är en svensk försäkringsdistributör, registrerad hos 
Finansinspektionen, som erbjuder en investeringsplattform och 
distribuerar en kapitalförsäkring optimerad för onoterade och 
alternativa investeringstillgångar. Hubins har över 700 kunder och 
ett förvaltat kapital om 1,7 miljarder sek. 

”Vi är fantastiskt glada över att kunna addera ytterligare ett 
tillgångsslag till vår unika kapitalförsäkringslösning och bidra till att 
förenkla hanteringen och åtkomsten till onoterade och alternativa 
investeringar. Vi ser Safello som en utmärkt samarbetspartner för 
att på ett tryggt och säkert sätt kunna förvara och administrera 
kryptotillgångar”, säger Carl-Johan Nyrén, VD på Hubins.

Marknadsföringsavtalet mellan Safello och Hubins avser inte 
någon ersättning till någon av parterna. Hubins kommer att lansera 
investeringar i krypto under december till sina befintliga kunder. 
Tillgångarna som omfattas är Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH).
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Safello och Hubins är först i Europa med att möjliggöra
kryptotillgångar i en kapitalförsäkring

 “Vi är stolta att vi har blivit utvalda som leverantör av Quantum 
Leben och Hubins för möjligheten att investera i kryptotillgångar 
inom ramen för en kapitalförsäkring. Möjligheten att förvara 
krypto inom en kapitalförsäkring är en unik produkt som kommer 
att konkurrera med börshandlade produkter med Bitcoin och 
Ethereum som underliggande tillgång vilka redan tillåts placeras 
inom både kapitalförsäkring och investeringssparkonto. Den 
senaste tidens händelser på kryptomarknaden visar på vikten av 
att minimera motpartsrisker genom att äga riktiga kryptotillgångar 
och kontrollera var dessa lagras. Safello lanserade nyligen proof 
of reserves för att vara transparenta avseende kunders tillgångar 
som förvaras i vår wallet. Vi tror att det här erbjudandet kommer 
påverka hur marknaden investerar i kryptotillgångar framgent”, 
säger Emelie Moritz, COO på Safello.

Safello är Sveriges ledande kryptomäklare, med målet att göra 
krypto tillgängligt för alla. Safello erbjuder ett tryggt och enkelt 
sätt att köpa, sälja och förvara kryptovalutor genom sömlösa 
transaktioner till marknadsledande hastigheter. Safello är 
verksamt i Sverige och registrerat som finansiellt institut hos 
Finansinspektionen sedan 2013 och är börsnoterat på Nasdaq 
First North Growth Market sedan 2021.

Vill du veta mer? Besök https://www.safello.com
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JOODIN möter stort inflöde av 
uppdrag i södra Sverige
Den svenska måleri- och golvkoncernen JOODIN expanderar 
i stadig takt. Nu möter man ett stort inflöde av uppdrag och 
orderboken är redan full en bit in i andra kvartalet 2023.   
  
Under Q4 fick JOODIN förnyat förtroende att leverera golvtjänster 
till Växjöbostäder. Ramavtalet gäller fyra år framåt med start 2023.  
  
”Vi är mycket nöjda och stolta över JOODINs utveckling. Vi 
anställer ständigt nya yrkesskickliga medarbetare för att möta 
efterfrågan på uppdrag där vi är verksamma”, säger Martin Odin, 
VD på JOODIN.   
 
Bolaget grundades i Småland år 2020 av Martin Odin, Sebastian 
Jakobsson och Tom Olander, vilket innebär att JOODIN drivs med 
småländskt affärsmannaskap och entreprenörsanda. Bolaget är nu 
redan etablerat i Göteborg, Växjö och Karlskrona.

Swedbank och Boverkets platsbesök i 
Grundingens Torslandaprojekt
avlöpte utan anmärkningar 

Under Q4 genomförde Swedbank och Boverket ett 
platsbesök på det slutsålda BRF projektet Torslanda 
Terrasser. Torslanda Terrasser ligger vackert beläget vid 
havet strax utanför Göteborg.

Många av lägenheterna har generösa terrasser i västerläge, med 
fantastisk utsikt över Torslanda Golfbana, samt hav och natur. 
 
När Boverket beviljar en kreditgaranti till kreditgivaren genomför 
Boverket i vissa fall platsbesök som en del av sin bedömning. 
Kreditgivaren i BRF Torslanda Terrasser är Swedbank. Under 
platsbesöket inspekterades ett antal lägenheter invändigt. 
Gemensamma utrymmen såsom miljörum, cykelparkering 
och planteringar besöktes också. Platsbesöket avlöpte utan 
anmärkningar.  
 
”Vi är såklart väldigt nöjda över att projektet är så nära inflyttning 
och att platsbesöket avlöpte utan anmärkningar”, säger Karl 
Twetman, VD på Grundingen.  

Barkonsult är nytt JOOL Group-innehav 
I december 2022 förvärvade JOOL-gruppen nära 30 procent av 
aktierna i Barkonsult, som är ett svenskt företag som importerar, 
producerar och distribuerar professionell barutrustning och 
cocktailverktyg från hela världen.

Barkonsult är ett respekterat varumärke i Norden och är en 
väletablerad verksamhet med 160 MSEK i intäkter under senaste 
räkenskapsåret.
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Lessebo Paper lanserar Lessebo Colours™ för att växa inom luxury packaging
Lessebo Paper lanserar en ny serie, Lessebo Colours™, för att 
möta den växande efterfrågan på högkvalitativt, färgat papper 
inom marknaden för luxury packaging. Lessebo Paper, beläget 
mitt i de djupa, småländska skogarna, har producerat finpapper 
sedan 1693. 

Lessebo Paper växer inom premiumförpackningar
Lessebo Paper introducerar nu Lessebo Colours, en ny serie 
med miljövänligt, färgat papper. Den kurerade paletten består av 
48 unika, trendiga nyanser i alltifrån eleganta, gröna nyanser till 
energirika, gula toner. 

Det nya tillskottet med Lessebo Colours är att växa inom 
segmentet för premiumförpackningar. Jens Olson, VD på Lessebo 
Paper, ser en stor efterfrågan i marknaden för deras exklusiva 
papper till att skapa unika förpackningslösningar. 

”Pappersindustrin visar god tillväxt, och då särskilt inom 
lyxförpackningar, där största potentialen som finns är färgat 
papper. Vi lanserar nu därför Lessebo Colours för att möta 
efterfrågan av miljövänligt premiumpapper,” säger Jens Olson, VD 
för Lessebo Paper.

För närvarande levererar Lessebo Paper skräddarsydda 
förpackningslösningar till många internationellt erkända 
varumärken så som Orrefors och Kosta Boda. 

Premiumpapper är nyckeln till framgång 
Jens Olson förmedlar att företagets fokus på miljövänlig 
pappersproduktion bidrar till att varumärkesägare, designers 
och slutkunder väljer Lessebo Papers papperskvaliteter till 
förpackningsapplikationer så som trycksaker. 

”Dagens varumärkesägare av lyxvarumärken har identifierat 
vikten av en god kundupplevelse längs med hela köpprocessen, 
och att utformning och design av förpackningen är av stor vikt 
då den återspeglar varumärket i stort. Detta har blivit alltmer 
framträdande och relevant för dagens varumärken i takt med 
e-handelns expansion,” säger Olson. 

The Big Rollout
Lanseringen av Lessebo Colours presenteras i The Big Rollout, 
ett koncept som Lessebo Paper och F&B Happy har skapat. F&B 
Happy är en del av det kreativa kollektivet Forsman & Bodenfors, 
som är en av Sveriges ledande reklambyråer.

”De stora pappersrullarna är superimponerande. Till denna 
lansering är de placerade och utrullade i den vackra naturen runt 
bruket. Vi ville visa Lessebo Papers miljöfokus på ett uppriktigt 
men lekfullt sätt. De nya nyanserna skapar en färgrik kontrast mot 
naturens dämpade palett,” säger Lisa Careborg, Creative Director 
på F&B Happy. 

LESSEBO PAPER AVANCERAR NU PÅ MARKNADEN FÖR LUXURY PACKAGING MED SIN NYA SERIE LESSEBO COLOURS™, 
SKAPAD AV MILJÖVÄNLIGT, FÄRGAT PAPPER.
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ESS-ENN Timbers limfogsprodukter 
frontade i internationella medier

Som del av ESS-ENN Timbers PR-kampanj under 2022 så 
publicerade brittiska magasinet Furniture & Joinery Production 
nyheten om att bolagets limfogsprodukter är de första i världen 
som uppnår Cradle to Cradle Certified Silver®. 

Nyheten publicerades både på nätet och i decemberupplagan. 
Furniture & Joinery Production har en upplaga på 5 000 exemplar 
per nummer och över 18 000 läsare totalt. De når också cirka 
9 000 visningar via sin webbplats per månad och skickar ut ett 
nyhetsbrev varje vecka till över 3 000 prenumeranter. 

Nyhetsplattformen News Break plockade också upp publikationen 
och publicerade även dem en notis som leder till onlineartikeln. 
Plattformen är väldigt stor och uppger sig nå mer än 40 miljoner 
unika besökare varje månad och 12 miljoner dagliga aktiva 
användare med sina nyheter och app.

JOOL-gruppen blir 100-procentig ägare av Tibro Sågverk
JOOL -gruppens moderbolag JOOL Invest har under det fjärde 
kvartalet förvärvat ytterligare 30 procent av Tibro Sågverk, vilket 
gör gruppen till 100-procentig ägare av bolaget.

Anrika Tibro är känt för sin långa tradition av möbeltillverkning, där 

timret kommer från de fina skogarna i kringliggande Skaraborg. 
Redan under 2018 förvärvade JOOL-gruppen en majoritetsandel 
av Tibro Såg AB. Som del av gruppen har sågverket sedan dess 
arbetat i tät synergi med småländska ESS-ENN Timber.



15

”Vi ser många möjligheter att 
vidareutveckla Barkonsult”

I december 2022 förvärvade JOOL Group närmare 30 procent 
av aktierna i Barkonsult, som importerar, producerar och 
distribuerar professionell barutrustning och cocktailverktyg 
från hela världen. Under ledning av nytillträdde VD:n Christian 
Lindblom siktar bolaget på att fortsätta växa. 

Professionell barutrustning till restaurangvärlden i över 35 år
Barkonsult är idag ett känt varumärke i hela Norden och en 
väletablerad verksamhet, med över 160 MSEK i intäkter och solid 
lönsamhet. Bolaget grundades på 1980-talet av Jan Lövgren och 
Bo-Henrik Jakobsson, som såg behovet av ett bättre utbud av 
barutrustning i Sverige. Grundarna började importera utrustning 
från USA och verksamheten utvecklades därefter snabbt med ett 
allt större produktutbud. 

Med spetskompetens och fingertoppskänsla för vad som är 
både klassiskt och trendigt har Barkonsult nu bidragit till att höja 
helhetsupplevelsen i barer, restauranger och caféer i över 35 år. 
Bolaget finns idag representerat i Stockholm, Oslo, Köpenhamn 
och Madrid. 

Christian Lindblom har utsetts till ny VD för Barkonsult.

”Barkonsult är ett stabilt och branschutvecklande bolag med 
en bra mix av kunder bestående av allt från cafékedjor och 
hotell till barer och pubar, Systembolag samt grossister. Vi ser 
goda möjligheter till att förvalta och vidareutveckla Barkonsult i 
framtiden, med respekt för det framgångsrika arbete som utförts 
av de tidigare huvudägarna”, säger Christian Lindblom.

Christian Lindblom har 22 års erfarenhet inom försäljning, 
varav 18 års erfarenhet från dryckesindustrin i Sverige och 
internationellt. Han arbetade tidigare som Manager of National 
Key Accounts och var nationellt ansvarig för kedjor, grossister 
och större kundgrupperingar på Galatea, en av Skandinaviens 
ledande dryckesleverantörer. 

Ökad efterfrågan på professionella cocktailverktyg och 
kvalitétsprodukter
Barkonsult är i huvudsak uppbyggt av försäljning mot 
restaurangbranschen, med närmare 90 procent. Det är det mest 
tids- och kostnadstyngda affärsområdet att bygga upp, men 
även det mest stabila. 

I takt med att kvalitetsnivån på landets krogar höjs växer 
efterfrågan på professionella produkter i alla led. Därmed har 
man även en god försäljningsutveckling av Barkonsults produkter 
genom landets ledande grossister, såsom bland annat hos Martin 
& Servera, landets ledande restauranggrossist. Det är tacksamt, 
då man genom grossister har en effektiv distributionskanal och 
låg finansiell risk.

CHRISTIAN LINDBLOM
VD på Barkonsult

Utöver det driver man också försäljning online kostnadseffektivt 
direkt mot slutkonsument genom e-handel via den egna 
hemsidan barkonsult.se och synlighet i sociala medier.

”Övergripande mål nu är att öka bolagets marknadsandelar 
utanför huvudstäderna där Barkonsult har sin starkaste närvaro. 
Genom större satsning på marknad, och ökad synlighet mot våra 
olika kundgrupper, ser vi goda möjligheter till ökad tillväxt”, säger 
Christian Lindblom. 

Om Barkonsult 
Barkonsult är ett svenskt företag som importerar, producerar och 
distribuerar professionell barutrustning och cocktailverktyg från 
hela världen. Verksamheten drivs med en stabil lönsamhet, där 
omsättningen gradvis ökat under lång tid.

Vill du veta mer? Besök  https://barkonsult.se


