Vestum höjer marginalmålet
2021-08-18
Styrelsen i Vestum AB (publ) (”Vestum”), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har mot
bakgrund av den förväntade lönsamhet på kort och medellång sikt som föreligger i mixen av
förvärvade bolag och de skalfördelar som uppnås i organisation och samverkan mellan
portföljbolagen, idag beslutat att höja marginalmålet för koncernen till att uppnå en justerad EBITAmarginal om minst 10,0 procent. Det tidigare marginalmålet var att uppnå en justerad EBITAmarginal om minst 8,0 procent.
- Vestum har uppnått en hög grad av effektivitet i förvärvsprocess och organisation vilket medfört
att vi på kort tid kunnat genomföra 14 förvärv. Med en bevisad förvärvsmodell kommer den höga
förvärvstakten att fortsätta. Kombinationen av hög förvärvstakt och stark lönsamhet gör att vi
snabbt etablerar en mycket intressant plattform både ur ett operationellt och finansiellt perspektiv,
säger Conny Ryk, Vestums VD.
Styrelsens beslut att höja marginalmålet innebär att Vestums finansiella mål ser ut enligt följande:
•

•

•

•

Tillväxt
o Vestums målsättning är att årligen genomföra förvärv som tillför proformerad
omsättning om minst 2 miljarder kronor och proformerad justerad EBITA om minst
200 miljoner kronor.
Marginal
o Vestums målsättning är att uppnå en justerad EBITA-marginal om minst 10,0
procent.
Kapitalstruktur
o Vestum har som mål att den finansiella nettoskulden i relation till justerad EBITDA
inte ska överstiga 4,0x som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen.
Utdelningspolicy
o Vestums vinstmedel och tillgängliga kassaflöden ska till hundra procent
återinvesteras i verksamheten och/eller användas till nya förvärv.

Ansvarig Part
Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021 kl. 17:31 CET.
För ytterligare information kontakta:
Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)
Tel: +46 70 775 53 10
E-mail: conny.ryk@vestum.se
Kort om Vestum
Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med
exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter

kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara
kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.
För mer information, vänligen besök: www.vestum.se
Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och
bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail:
ca@gwkapital.se.

