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Fortsatt högt
förvärvstempo
Vestum har per dagen för denna rapport aviserat 42 förvärv varav 38 tillträtts.
Den bedömda 12 månaders rullande nettoomsättningen för samtliga 42 aviserade
förvärv uppgår till 5 709 MSEK med en justerad EBITA om 636 MSEK. Proforma har
upprättats för samtliga förvärv som tillträtts under 2021.
Oktober – december 2021

Januari – december 2021

• Vestum har tillträtt elva förvärv under fjärde

• Vestum har tillträtt 31 förvärv under 2021.

kvartalet varav sju endast haft resultatpåverkan
i december
• Nettoomsättningen uppgick till 987 MSEK
• EBITA uppgick till 72 MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapitalet uppgick till 87 MSEK

Tillträdena har ägt rum från juni och framåt
• Nettoomsättningen uppgick till 1 316 MSEK
• EBITA uppgick till 100 MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapitalet uppgick
till 124 MSEK

• EBITA per aktie uppgick till 0,20 SEK

• EBITA per aktie uppgick till 0,28 SEK

• Stärkt finansiell ställning genom riktad nyemission

• Styrelsen föreslår ingen utdelning för år 2021

om 2 miljarder SEK samt emittering av ett icke
säkerställt obligationslån om 1,5 miljarder SEK
• Helena Fagraeus Lundström och Johannes Lien
valdes till nya styrelseledamöter
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Väsentliga händelser
efter kvartalets utgång
• Bedömd 12 månaders rullande nettoomsättning
för samtliga 42 aviserade förvärv om 5 709 MSEK

• Carl-Johan Callenholm har utsetts till Head of
Vestum International och till ny medlem i Vestums
koncernledning

• Bedömd 12 månaders rullande justerad EBITA
för samtliga 42 aviserade förvärv om 636 MSEK

• Ett treårigt incitamentsprogram riktat till nyckelpersoner har lanserats där intresset var stort med

• Sedan fjärde kvartalets utgång har sju förvärv

ett deltagande om 89 individer där lejonparten

tillträtts
• Vestum har inrättat ett tredje segment benämnt

utgjordes av nyckelpersoner i portföljbolagen

Water
MSEK
(där ej annat anges)

Proforma, 12 mån rullande, förvärv
tillträdda vid periodens utgång 2
Bedömd effekt 12 mån rullande, förvärv
tillträdda efter periodens utgång 2
Bedömd effekt 12 mån rullande, ännu ej
tillträdda förvärv 2
Total

Nettooms.

Just. EBITDA¹

Just. EBITA¹

Just. EBITDA
marginal

Just. EBITA
marginal

4 595

643

499

14,0%

10,9%

682

116

91

17,0%

13,3%

432

54

47

12,4%

10,8%

5 709

812

636

14,2%

11,1%

1) Justerad för förvärvsrelaterade transaktionskostnader.
2) Inkluderar proformerade moderbolagskostnader.
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Proforma, 12 månader rullande

• Proformerad nettoomsättning uppgick till
4 595 MSEK
• Proformerad EBITDA uppgick till 643 MSEK
• Proformerad EBITA uppgick till 499 MSEK

Vestum i sammandrag per 31 december 2021
Okt-dec 2021

Okt-dec 2020

Jan-dec 2021

Jan-dec 2020

Proforma, 12 2
mån rullande

Nettoomsättning

987

-

1 316

-

4 595

EBITDA

111

1

161

-1

643

MSEK (där ej annat anges)

• Proformerad EBITA-marginal uppgick till 10,9%

EBITA

• Proformerad EBITA per aktie uppgick till 1,42 SEK

EBITDA-marginal, %

• Nettoskulden i relation till proformerad EBITDA
uppgick till 2,3x

EBITA-marginal, %
Justerad EBITDA
Justerad EBITA

1

1

Justerad EBITDA-marginal, % 1
Justerad EBITA-marginal, % 1
Antal aktier vid periodens utgång,
tusental
EBITA per aktie, SEK 3
Justerad EBITA per aktie, SEK

3

72

1

100

-1

499

11,2

-

12,2

-

14,0

7,3

-

7,6

-

10,9

118

1

177

-1

643

79

1

116

-1

499

12,0

-

13,4

-

14,0

8,0

-

8,8

-

10,9

351 908

38 707

351 908

38 707

351 908

0,20

0,01

0,28

-0,02

1,42

0,22

0,01

0,33

-0,02

1,42

1) Justerad för förvärvsrelaterade transaktionskostnader.
2) P roformaredovisningen omfattar de 31 förvärv som tillträtts vid periodens utgång. Se vidare avsnittet Proformaredovisning under Redovisningsprinciper.
3) B eräknat i relation till antal aktier före och efter utspädning vid rapportperiodens utgång.
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VD har ordet

Stark tillväxt och
god lönsamhet

Vestum levererar en fortsatt hög tillväxt med god lönsamhet
och har sedan koncernen offentliggjordes, den 22 mars
2021, ingått avtal om 42 förvärv, varav 38 har tillträtts.
Omsättningen för samtliga 42 förvärv, rullande 12 månader,
bedöms uppgå till 5 709 MSEK med en justerad EBITDA om
812 MSEK och justerad EBITA om 636 MSEK, motsvarande en
justerad EBITDA-marginal om 14,2 %, samt justerad EBITAmarginal om 11,1 %. Den organiska tillväxten för samtliga
tillträdda bolag under 2021 var 7,5 % jämfört med föregående
år samtidigt som den organiska EBITA-marginalen ökade
från 10,8 % till 11,1 % under samma period. Arbetet med det
tidigare annonserade listbytet till Nasdaq Stockholm har
fortgått enligt plan.
VESTUM
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Under det fjärde kvartalet var förvärv-

gationslån om 1,5 miljarder SEK med ett

stempot fortsatt högt och vi ingick avtal

ramverk om 3 miljarder SEK. Nyemis-

om totalt åtta förvärv. Det strategiska

sionen och obligationen har bidragit till

förvärvet av norska Lakers Group, med

en stärkt finansiell ställning och aktie-

en omsättning om cirka 1,2 miljarder

ägarbas. I samband med ovanstående

SEK, etablerar Vestum på nya markna-

valde vi även att höja det finansiella till-

der i norra Europa och bildar en stark

växtmålet och reviderade målet för

plattform för fortsatt hög och lönsam

kapitalstruktur.

tillväxt. Förvärvet bidrar med en väletablerad förvärvsorganisation, ett väl
utvecklat hållbarhetsarbete och en
kompetent och erfaren ledning. I samband med transaktionen genomfördes
en riktad nyemission om 2 miljarder
SEK och i det sista kvartalet emitterade
Vestum också ett icke säkerställt obli-

Efter utgången av det fjärde kvartalet,
och som ett led i den fortsatta expansionen utanför Sverige, har Carl-Johan
Callenholm utsetts till Head of Vestum
International och ny medlem i Vestums
koncernledning. Carl-Johan Callenholm
tillträdde den 4 februari 2022 och har
en bakgrund som grundare och vd för
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”Bevisad konkurrenskraft i förvärvsprocesser”
Fortsatt god lönsamhet trots operativa
utmaningar

Stärkt marknadsposition

Koncernens lönsamhet har varit fortsatt god, med en

specialistbolag varav ett tilläggsförvärv i befintligt

bedömd rullande 12 månaders justerad EBITA-margi-

portföljbolag. Efter kvartalets utgång har vi genom-

nal om 11,1 %. Detta trots operativa utmaningar för-

fört ytterligare tre tilläggsförvärv till befintliga port-

knippade med integrationsarbete och organisations-

följbolag där synergiarbetet är i full gång. På för-

uppbyggnad samt effekter från pandemins restriktio-

värvsmarknaden upplever vi fortsatt konkurrens,

ner och andra följdverkningar. De senare utgörs

men får också bevis på styrkan i vår konkurrenskraft

främst av hög sjukfrånvaro, uppskjutna projektstar-

i förvärvsprocesser där entreprenörer identifierar

ter, störningar i leverantörsledet och höjda råvaru-

sig med Vestum och tilltalas av vår branschkunskap,

som utgörs av specialistbolag vars syfte är att för-

priser.

entreprenöriella värdegrund och kultur. Det är med

bättra tjänstesektorn för vatteninfrastruktur och

Vi har på kort tid skapat en kvalificerad organisation i

Lakers Group med lång erfarenhet av internationell
expansion. Under januari 2022 etablerade Vestum ett
kontor i Oslo, och nyckelpersoner inom funktioner
som M&A, Finans, HR och Operations har rekryterats.
Vi har trots det tidiga skedet i Norge sett tydliga
tecken på positivt mottagande av Vestum från norska
entreprenörer och ser därför goda möjligheter att
inom snar framtid genomföra nyckelförvärv som
banar väg för den fortsatta etableringen.
I februari 2022 bildades ett tredje segment, Water,

som karaktäriseras av hög lönsamhet och strukturell
tillväxt. I segmentet ingår bland annat de portföljbolag
som fokuserar på pumpteknik och eftermarknadstjänster inom vatten- och avloppsindustrin. Vi har
bred erfarenhet och kunskap inom dessa områden
och upplever att vi har goda förutsättningar att vidareutveckla och konsolidera branschen genom ytterligare förvärv. Segmentet Water blir även vår spjutspets när vi gör förvärv utanför hemmamarknaderna
Sverige och Norge vilket exemplifieras genom förvärvet av danska Scanregn A/S som är en marknadsledande leverantör av pumpar och tillbehör till bevattningssystem. Förvärvsmodellen är densamma oavsett
geografi och vi har idag substantiell volym i omsättning och intjäning utanför våra hemmamarknader.
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Bokslutskommuniké 2021

Sverige för att på bästa sätt utveckla portföljbolagen
och har i våra koncernfunktioner etablerat effektiva
rutiner och processer som gör oss väl rustade för
framtiden.

I det fjärde kvartalet ingick vi avtal om förvärv av 8

stolthet jag konstaterar att vi attraherat många kvalitetsbolag till Vestum och att vår konkurrenskraft konsekvent bevisats.

Hållbarhet
Hållbarhetsarbetet är av strategisk betydelse för

Vi sätter medarbetarnas säkerhet främst och port-

Vestums fortsatta tillväxt och vi har under året tagit

följbolagen har hanterat de operativa utmaningarna

viktiga initiativ för att stötta våra bolag på detta

och effekterna av pandemin såsom den höga sjukfrån-

område. Vestums ambition är att utveckla ett ledande

varon väl. Detta visar på styrkan i Vestums decentra-

hållbarhetsarbete inom bolagens respektive bran-

liserade affärsmodell, med en effektiv organisation,

scher och under året har vi bland annat stärkt kom-

stark ledarkultur och kundnära beslutsfattande som

petensen inom koncernen genom strategiska rekry-

möjliggör att vi kan ställa om och vara flexibla, effek-

teringar. Vestum rekryterade under det fjärde kvar-

tiva och snabbfotade för att på bästa sätt möta kun-

talet en hållbarhetschef och styrelsen utökades med

dens behov. Vår diversifierade portfölj med speciali-

Helena Fagraeus Lundström, Chief Sustainability &

serade bolag i branscher som Vestum har en bred

Strategy Officer på X Shore AB. Hållbarhetsrapporte-

erfarenhet inom bidrar också till koncernens goda

ring på koncernnivå inleds i samband med årsbokslu-

lönsamhet.

tet för 2021.
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”Etablerade plattformar i Sverige och Norge”
Solid plattform för fortsatt hög tillväxt
med god lönsamhet
Sammantaget har vi på kort tid skapat en väldiversifierad koncern bestående av 42 specialistbolag inom
de tre segmenten Water, Services och Infrastructure,
drivet av en effektiv, skalbar och proaktiv förvärvsprocess. Med etablerade plattformar i Sverige och
Norge, starka företagsledningar och organisationer,
samt verksamhet på flera geografiska marknader har
vi skapat en solid plattform för fortsatt hög och lön-

ett starkt 2022 i våra hemmamarknader likväl som
internationellt. Vi har inlett året med elva avtalade
förvärv, vilket är en ökande förvärvstakt mot 2021,
och vi står fast vid vårt finansiella mål om att uppnå en
EBITA om 3 miljarder SEK i 2025. Med en kompetent
och driven organisation i kombination med vår stora
kunskap inom byggindustrin, infrastruktur och entreprenörsledda bolag är det vår övertygelse att vi är
marknadens främsta koncern för att fortsätta
utveckla dessa specialistbolag över tid.

sam tillväxt, både genom förvärv och organiskt.
Med 2021 i backspegeln kan vi konstatera att vi, trots
ett år präglat av utmaningar förknippade med pandemins följdverkningar såsom höga råvarupriser och
hög sjukfrånvaro, har genererat stark tillväxt med
god lönsamhet. Vi ser fortsatt påverkan av pandemin i

VESTUM

inledningen av 2022, men ser samtidigt att våra bolag

Conny Ryk

står starka, parerar utmaningarna väl och vi tror på

Verkställande direktör, Vestum AB (publ)
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Om Vestum
Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar
specialistbolag inom segmenten Water, Services och Infrastructure.
Våra portföljbolag kännetecknas av bevisade affärsmodeller, starka
marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden.

Vår ambition är att växa till att bli den ledande nordiska

sammans med ambitiösa entreprenörer och företags-

förvärvsdrivna koncernen med utpräglat fokus på

ledningar kan vara med och utveckla bolagen i syfte att

specialistbolag inom byggindustrin och infrastruktur.

driva lönsam tillväxt och hög kundnöjdhet. Detta gör vi

Vi växer kontinuerligt genom förvärv av välskötta och

genom att tillsammans adressera frågor inom hållbar-

lönsamma bolag inom våra fokusområden där vi till-

het, strategi, processer och genomförande.

Finansiella mål
Vestums övergripande mål är att skapa långsiktig lönsam tillväxt genom att förvärva och utveckla kvalitetsbolag
med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden. Vestums finansiella mål
är följande:

Tillväxt

Kapitalstruktur

Vestums målsättning är att uppnå en justerad EBITA

Vestum har som mål att den finansiella nettoskulden i

om minst 3 miljarder SEK vid utgången av 2025, drivet

relation till justerad EBITDA ska vara 2,5-3,5x som

av förvärv i kombination med organisk tillväxt.

genomsnitt över de senaste fyra kvartalen.

Marginal

Utdelningspolicy

Vestums målsättning är att minst uppnå en justerad

Vestums vinstmedel och tillgängliga kassaflöden ska

EBITA-marginal om 10 procent.

till hundra procent återinvesteras i verksamheten
och/eller användas till nya förvärv.

VESTUM
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Vestumkoncernens utveckling
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Finansiell ställning och likviditet

Vestum har tillträtt elva förvärv under fjärde kvartalet. Av dessa tillträddes tre i

Fjärde kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av

oktober och åtta i november. En riktad nyemission om 2 miljarder SEK har genom-

rörelsekapitalet uppgick till 87 (1) MSEK. Det totala löpande kassaflödet uppgick

förts och ett icke säkerställt obligationslån om 1,5 miljarder SEK har emitterats.

till 11 (-4) MSEK.

Vestum har höjt det finansiella målet avseende tillväxt till att uppnå en justerad

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet

EBITA om minst 3 miljarder SEK vid utgången av 2025. Vidare har Vestum justerat

för helåret 2021 uppgick till 124 (0) MSEK. Det totala löpande kassaflödet uppgick

det finansiella målet avseende kapitalstruktur till att nettoskulden i relation till

till -10 (-8) MSEK.

justerad EBITDA ska vara 2,5-3,5x som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen.

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 518 (2) MSEK.

Nettoomsättning

Vid utgången av perioden hade koncernen en nettoskuld om 1 486 MSEK. Net-

Koncernens nettoomsättning för den kvarvarande verksamheten för det fjärde

toskulden / proformerad EBITDA var 2,3x. Totala skulder uppgick till

kvartalet uppgick till 987 (0) MSEK. Koncernens nettoomsättning för den kvar

4 726 (35) MSEK per den 31 december 2021. De räntebärande skulderna,

varande verksamheten för helåret 2021 uppgick till 1 316 (0) MSEK.

inklusive leasingskulder, uppgick till 3 003 (0) MSEK per den 31 december 2021.

Resultat
Resultatet före av- och nedskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) för den
kvarvarande verksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till 72 (1) MSEK. Koncernens resultat efter skatt för det fjärde kvartalet uppgick till -5 (-4) MSEK.

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 3 593 (-9) MSEK. Eget kapital i
moderbolaget uppgick till 3 552 (15) MSEK.

Investeringar
Koncernens investeringar under fjärde kvartalet exklusive förvärv uppgick till

Resultatet före av- och nedskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) för den

39 (0) MSEK. Koncernens investeringar under året exklusive förvärv uppgick till

kvarvarande verksamheten för helåret 2021 uppgick till 100 (-1) MSEK. Justerad

49 (2) MSEK. Total köpeskilling för förvärv av dotterbolag uppgick till 2 131 (0)

EBITA, dvs. EBITA justerat för transaktionskostnader hänförliga till genomförda

MSEK under fjärde kvartalet och 4 171 (0) MSEK för året totalt. Se vidare avsnittet

förvärv, uppgick till 116 (-1) MSEK. Förvärv tillträdda under 2021 har påverkat

Förvärv.

EBITA med 126 (0) MSEK. Koncernens resultat efter skatt för helåret uppgick till
6 (-19) MSEK.

VESTUM
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Personal
Antalet heltidsanställda på balansdagen 31 december 2021 uppgick till 1 764 (0)
personer.

Moderbolaget
Moderbolaget hade under helåret 2021 en nettoförsäljning om 7 (3) MSEK. Rör
elseresultatet uppgick till -15 (2) MSEK. Finansnettot uppgick till -26 (-1) MSEK.
Årets resultat uppgick till -32 (-12) MSEK. Balansomslutningen uppgick per den
31 december 2021 till 5 552 (46) MSEK, varav eget kapital utgjorde 3 552 (15)
MSEK. Likvida medel i moderbolaget uppgick till 1 244 (1) MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Sedan fjärde kvartalets utgång har Vestum etablerat ett nytt segment, Water, som
består av specialistbolag med fokus på att förbättra tjänstesektorn för vatteninfrastruktur. Efter etableringen av Water kommer Vestums verksamhet delas in i
tre segment: Water, Services och Infrastructure.
Efter fjärde kvartalets utgång har Vestum ingått avtal om att förvärva elva bolag
varav tre avser tilläggsförvärv till befintliga innehav. Sedan det fjärde kvartalets
utgång har sju förvärv tillträtts. Se vidare detaljerad information under avsnittet
Förvärv nedan.
Carl-Johan Callenholm har utsetts till Head of Vestum International och till ny
medlem i Vestums koncernledning.
Ett treårigt incitamentsprogram riktat till nyckelpersoner har lanserats där
intresset var stort med ett deltagande om 89 individer där lejonparten utgjordes
av nyckelpersoner i portföljbolagen.

VESTUM
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Förvärv
Vestum har haft en fortsatt hög förvärvstakt under fjärde kvartalet. Elva förvärv

villkorade tilläggsköpeskillingar ska koncernen betala kontant ersättning kombi-

har tillträtts under kvartalet, sju förvärv har tillträtts efter kvartalets utgång, och

nerat med emission av aktier kopplad till framtida resultat. Maximalt ej diskonte-

fyra förvärv har avtalats men ännu inte tillträtts. Totalt under helåret 2021 har

rat belopp som kan komma att utbetalas till de tidigare ägarna uppgår till 610

Vestum ingått avtal med 31 förvärv och samtliga förvärv tillträddes under året.

MSEK. Total skuldförd tilläggsköpeskilling uppgår till 465 MSEK. Transaktions-

Motsvarande siffror är per rapportens datum 42 avtalade förvärv varav 38 till-

kostnader för förvärven har belastat koncernens resultat under perioden med

trätts.

16 MSEK. Dessa redovisas under Övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.
Den goodwill om 2 684 MSEK som uppstått genom förvärven representerar fram-

Tillträdda förvärv vid periodens utgång

tida ekonomiska fördelar som inte är enskilt identifierade och separat redovisade.

Vestum tillträdde under perioden januari till december 2021 totalt 31 förvärv.
I samtliga fall förvärvades 100 procent av aktierna. Enligt överenskommelser om

VESTUM

Årlig
omsättning
proforma

Antal
anställda

Tillträdda förvärv vid periodens utgång

Segment

Tillträde

Rosenqvist Entreprenad AB

Infra

juni

221

Skandinaviska Områdesskydd AB & Kenit Produkt AB Infra

juni

Sanera Stockholm AB
Installera SW AB
MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB

Infra

Mälardalens Spår & Anläggning AB

Infra

GGAL Group AB

Årlig
omsättning
proforma

Antal
anställda

Tillträdda förvärv vid periodens utgång

Segment

Tillträde

62

Hyrex AB

Infra

september

120

87

128

29

Hanell Entreprenad i Gävle AB

Infra

september

94

46

Services juni

42

28

Arctic Infra AB

Infra

september

267

52

Services juni

47

29

Markax AB

Infra

september

188

56

juni

102

28

Takakustik i Stockholm AB

Services oktober

105

66

juni

90

30

Universalisolering Fredriksson AB

Services oktober

70

49

Infra

juni

151

61

Ekmans Ståldörrar AB

Services oktober

94

13

FlexiRail AB

Infra

juni

30

15

GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB

Infra

november

232

84

Containertjänst i Tyresö AB

Infra

juni

93

23

Lakers Group AS

Water

november

1 224

445

We Ar(e) Group AB

Services juli

241

132

Amsler Hiss AB

Services november

82

37

F Forsmans VVS AB

Services juli

40

18

Elcentralen Nacka AB

Services november

24

14

Powerstruc AB

Infra

augusti

48

23

KWA Isolerteknik AB

Services november

79

57

Plåtslagaren GH Johansson AB

Services augusti

97

45

Malte Rutberg Entreprenad AB

Infra

november

113

17

Paradox Security AB

Infra

september

9

7

Infracon Sverige AB

Infra

november

375

108

Skåne Montage AB

Services september

29

20

Tannefors Glas AB

Services november

51

18

SweRör J.Borg AB

Services september

108

52

4 595

1 751

Bokslutskommuniké 2021
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Effekter av förvärv tillträdda vid periodens utgång

Förvärv tillträdda efter periodens utgång

Förvärven genomförda under perioden januari till december 2021 har följande

Vestum har sedan fjärde kvartalets utgång avtalat elva förvärv varav sju har till-

effekter på koncernens tillgångar och skulder. Effekterna är i samtliga fall preli-

trätts. Förvärven tillträddes under januari och februari och konsolideras från

minära. Eventuella justeringar i samband med slutgiltig förvärvsanalys bedöms

samma månader. I samtliga fall förvärvades 100 procent av aktierna. Enligt över-

inte få väsentlig påverkan på koncernens resultat eller finansiella ställning.

enskommelser om villkorade tilläggsköpeskillingar ska koncernen betala kontant

MSEK

Lakers

Övriga förvärv

Totalt

1 117

1 030

2 147

Övriga anläggningstillgångar

75

206

281

Övriga omsättningstillgångar

422

807

1 229

90

287

377

-1 111

-41

-1 152

-226

-253

Immateriella anläggningstillgångar

Likvida medel
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatter
Kortfristiga skulder
Innehav utan bestämmande inflytande
Nettotillgångar
Goodwill

komma att utbetalas till de tidigare ägarna uppgår till 95 MSEK där hela beloppet
avser förvärv genomförda efter det fjärde kvartalet 2021.
Bedömd
årlig
omsättning

Antal
anställda

Tillträdda efter periodens utgång

Segment

Tillträde

MCR-bolagen

Infra

januari

124

36

-478

NA Altanglas AB

Services

januari

51

14

Mälarmontage Glas & Metall AB

Services

januari

30

11

KvalitetsMark R AB

Infra

januari

169

11

Västsvensk Byggskruv AB

Services

januari

167

19

Galore i Uppsala AB

Services

februari

89

44

Lerums Tekniska Isolering LTI AB

Services

februari

54

37

682

172

-210

-707

-916

-

-1

-1

157

1 329

1 487

914

1 770

2 684

1 071

3 100

4 171

1 071

3 100

4 171

-5

-353

-358

-258

-1 043

-1 301

-2

-

-2

Likvida medel i förvärvade bolag

-90

-287

-377

Påverkan på likvida medel

716

1 417

2 133

Köpeskilling

ersättning kopplad till framtida resultat. Maximalt ej diskonterat belopp som kan

Påverkan på likvida medel

Köpeskilling
Villkorad köpeskilling
Egetkapitalandelar
Omräkningsdifferens

Påverkan på resultaträkningen, jan-dec 2021

Nettoomsättning
EBITA

211

1 104

1 316

5

121

126

1 224

3 371

4 595

156

360

516

Påverkan på resultaträkningen om förvärven varit en del av koncernen den 1 januari 2021

Nettoomsättning
EBITA

VESTUM
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Avtalade men ännu ej tillträdda förvärv
Vestum har ingått avtal om att genomföra fyra förvärv där tillträdet planeras äga
rum efter publiceringen av denna rapport. I samtliga fall förvärvas 100 procent
av aktierna.

Ännu ej tillträdda

Segment

Tillträde

Bedömd
årlig
omsättning

Scanregn A/S

Water

februari

97

18

Marbit AB

Infra

mars

238

49

KylKontroll Göteborg AB

Services

mars

86

32

Rockcon AB

Infra

mars

11

2

432

101

Antal
anställda
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
MSEK

Okt-dec 2021

Okt-dec 2020

987

-

1 316

-

-505

-

-662

-

-92

-0

-128

-2

-270

-0

-349

-0

Övriga rörelseintäkter

-1

1

0

1

Övriga rörelsekostnader

-8

-

-16

-

111

1

161

-1

Nettoomsättning
Material och köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

EBITDA
Avskrivningar exkl. förvärvade
övervärden
EBITA
Avskrivningar hänförliga till
förvärvade övervärden
Rörelseresultat (EBIT)
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Resultat från kvarvarande
verksamheter

VESTUM

Jan-dec 2021 Jan-dec 2020

-39

-0

-61

-0

72

1

100

-1

-42

-

-55

-

30

1

45

-1

-27

-0

-37

-1

3

1

9

-2

-5

-

-6

-

-2

1

2

-2

MSEK

Okt-dec 2021

Okt-dec 2020

Jan-dec 2021 Jan-dec 2020

-5

-4

5

-19

0

-

1

-

336 006

38 707

188 831

36 787

351 907 509

38 706 576

351 907 509

38 706 576

-0,01

-0,09

0,02

-0,49

Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Genomsnittligt antal aktier
under perioden före och efter
utspädning (i tusental aktier) ¹
Utestående antal aktier vid
periodens slut
Periodens resultat per aktieföre och
efter utspädning, SEK

1) Genomsnittligt antal aktier är justerade med hänsyn till omvänd split och split

Koncernens rapport över totalresultat

MSEK

Periodens resultat

Okt-dec 2021 Okt-dec 2020 Jan-dec 2021 Jan-dec 2020

-5

-4

6

-19

Övrigt totalresultat

Resultat från verksamhet
under avyttring

-4

-4

4

-17

Valutakursdifferenser vid omräkning
av utländska verksamheter

25

1

25

3

Periodens resultat

-5

-4

6

-19

Totalresultat för perioden

20

-3

31

-17

Bokslutskommuniké 2021
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Koncernens balansräkning i sammandrag
MSEK

Immateriella anläggningstillgångar

31 dec 2020

MSEK

4 813

0

Avsättningar

Materiella anläggningstillgångar

271

-

Långfristiga räntebärande skulder

Nyttjanderättstillgångar

486

-

Finansiella anläggningstillgångar

7

Övriga anläggningstillgångar

2

31 dec 2021

31 dec 2020

7

-

2 510

-

Långfristiga leaseskulder

362

-

-

Uppskjutna skatter

454

-

-

Övriga långfristiga skulder

334

-

5 580

0

Summa långfristiga skulder

3 667

-

Varulager

197

0

Kortfristiga avsättningar

1

-

Kundfordringar

680

0

Kortfristiga räntebärande skulder

12

-

Avtalstillgångar

116

-

Kortfristiga leaseskulder

119

-

322

1

68

-

Övriga kortfristiga avsättningar och skulder

315

1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

209

0

Summa anläggningstillgångar

Övriga kortfristiga tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Tillgångar som innehas för försäljning

50

0

Leverantörsskulder

133

0

Avtalsskulder

45

24

Likvida medel

1 518

2

Summa omsättningstillgångar

2 738

26

Summa tillgångar

8 318

26

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

3 591

-9

2

-

3 593

-9

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

VESTUM

31 dec 2021
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Skulder som har direkt samband med tillgångar som innehas för
försäljning

13

34

Summa kortfristiga skulder

1 059

35

Summa skulder

4 726

35

Summa eget kapital och skulder

8 318

26
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Koncernens förändring av eget kapital
MSEK

Ingående eget kapital
Periodens resultat

31 dec 2021

31 dec 2020

-9

-4

6

-19

Periodens övriga totalresultat

25

3

Periodens totalresultat

31

-17

3 603

13

-34

-1

Nyemission
Emissionskostnader
Innehav utan bestämmande inflytande som
uppkommit vid förvärv av dotterföretag

1

-

Transaktioner med ägare

3 570

12

Utgående eget kapital

3 593

-9

3 591

-9

2

-

Eget kapital hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

VESTUM

Bokslutskommuniké 2021
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Koncernens kassaflödesanalys
Okt-dec
2021

Okt-dec
2020

Jan-dec
2021

Jan-dec
2020

3

1

9

-2

Övriga justeringar för icke
kassaflödespåverkande poster

83

-

115

2

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

87

1

124

0

-77

-5

-128

-8

MSEK

Resultat före skatt

Förändring av rörelsekapital
Betald skatt

2

0

-5

0

11

-4

-10

-8

Köp av immateriella anläggningstillgångar

-33

-

-33

-2

Köp av materiella anläggningstillgångar

-32

0

-42

-0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

- 1 421

-0

-2 510

-0

Avkastning från övriga finansiella anläggningstillgångar

Förvärv av dotterbolag/rörelse

-0

-

1

-

Övrigt

-0

1

-0

-0

-1 486

1

-2 584

-2

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Upptagna lån

678

-

1 526

-

Amortering av leasingskuld

-23

1

-37

-0

1 988

0

2 288

0

4

-1

3

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 647

1

3 780

0

Kassaflöde från kvarvarande verksamheten

1 173

-3

1 187

-10

Nyemissioner och övriga kapitaltillskott
Nettoförändring av övriga långfristiga skulder

Kassaflöde från verksamhet under avyttring
Periodens kassaflöde

VESTUM

Bokslutskommuniké 2021

-4

3

-49

10

1 169

1

1 138

-0

MSEK

Likvida medel vid periodens början
Summa periodens kassaflöde
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel från förvärv av dotterföretag
Likvida medel vid periodens slut

Okt-dec
2021

Okt-dec
2020

Jan-dec
2021

Jan-dec
2020

183

2

2

3

1 169

1

1 138

-0

-0

-0

1

-0

165

-

377

-

1 518

2

1 518

2
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
MSEK

Nettoomsättning

Okt-dec
2020

Jan-dec
2021

Jan-dec
2020

7

-0

7

3

Övriga externa kostnader

-8

-1

-15

-2

Personalkostnader

-4

-0

-6

-0

Övriga rörelseintäkter

0

1

0

1

Övriga rörelsekostnader

-

-

-0

-0

Avskrivningar

-0

-0

-0

-0

Rörelseresultat

-6

0

-15

2

-

-12

-

-12

Finansnetto

-18

-0

-26

-1

Resultat före skatt

-24

-12

-41

-12

Resultat från aktier i dotterföretag

Skatt
Periodens resultat

VESTUM

Okt-dec
2021
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8

-

8

-

-16

-12

-32

-12
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
MSEK

31 dec 2021

31 dec 2020

Immateriella tillgångar

0

0

Materiella anläggningstillgångar

2

-

Finansiella anläggningstillgångar

1 113

32

Långfristiga fordringar hos koncernbolag

3 067

-

Summa anläggningstillgångar

4 183

32

123

13

1

0

Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1

0

Likvida medel

1 244

1

Summa omsättningstillgångar

1 369

14

Summa tillgångar

5 552

46

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

3 552

15

Summa eget kapital

3 552

15

Långfristiga räntebärande skulder

1 479

-

299

-

1 779

-

143

-

Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga avsättningar och skulder

1
0

60

30

221

31

Summa skulder

2 000

31

Summa eget kapital och skulder

5 552

46

Summa kortfristiga skulder

VESTUM

4
14
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Nyckeltal
Definitioner av alternativa nyckeltal
Nyckeltal

Definition

Syfte

Nyckeltal

Definition

Syfte

EBITDA

Resultat före skatt på periodens
resultat, finansiella poster och
avskrivningar på materiella och
immateriella anläggningstillgångar
och koncernmässiga övervärden.

EBITDA används för att mäta
resultatet från den löpande
verksamheten, oberoende av
avskrivningar.

Justerad EBITAmarginal

Justerad EBITA i procent av
nettoomsättning.

Den justerade EBITA-marginalen
sätter justerad EBITA i relation till
nettoomsättningen.

EBIT

EBITDA i procent av
nettoomsättning.

EBITDA-marginalen sätter det
underliggande rörelseresultatet,
oberoende av avskrivningar, i relation
till nettoomsättningen.

Rörelseresultatet. Resultat före
skatt på periodens resultat och
finansiella poster.

EBIT används för att mäta det
underliggande rörelseresultatet
från den löpande verksamheten.

EBIT-marginal

EBIT i procent av nettoomsättning.

Avser EBITDA justerad för
förvärvsrelaterade
transaktionskostnader.

Justerad EBITDA används av
företagsledningen för att mäta den
underliggande resultatutvecklingen.

EBIT-marginalen sätter det
underliggande rörelseresultatet i
relation till nettoomsättningen.

Nettoskuld

Justerad EBITDA i procent av
nettoomsättning.

Den justerade EBITDA-marginalen
sätter justerad EBITDA i relation till
nettoomsättningen.

Långfristiga och kortfristiga
räntebärande skulder (inklusive
leasingskulder) reducerat med
likvida medel.

Nettoskuld används för att tydliggöra
hur stor skulden är minus nuvarande
likvida medel (som i teorin skulle
kunna användas att amortera lån).

Nettoskuld i
relation till
proformerad
EBITDA

Avser nettoskuld dividerad med
proformerad EBITDA.

Nyckeltalet kan användas till att
bedöma koncernens finansiella
hävstång.

Organisk
nettoomsättningstillväxt i tillträdda
bolag

Avser nettoomsättningstillväxt i
förvärvade bolag vid fasta
växelkurser och oavsett tidpunkt
för tillträdet.

Nyckeltalet illustrerar den
underliggande nettoomsättningsutvecklingen i det tillträdda bolaget
oavsett tidpunkt för tillträdet.

Organisk EBITAmarginalutveckling i
tillträdda bolag

Avser EBITA-marginalutveckling i
förvärvade bolag vid fasta
växelkurser, exklusive
HQ-kostnader och management
fees, och oavsett tidpunkt för
tillträdet.

Nyckeltalet illustrerar den
underliggande EBITA-marginalutvecklingen i det tillträdda bolaget
oavsett tidpunkt för tillträdet.

EBITDA-marginal

Justerad EBITDA

Justerad EBITDAmarginal

EBITA

EBITA-marginal

Justerad EBITA

VESTUM

Rörelseresultatet före
avskrivningar på koncernmässiga
övervärden.

EBITA i procent av nettoomsättning.

Avser EBITA justerad för
förvärvsrelaterade
transaktionskostnader.

Bokslutskommuniké 2021

EBITA används för att mäta det
underliggande rörelseresultatet före
avskrivningar på koncernmässiga
övervärden från den löpande
verksamheten.
EBITA-marginalen sätter det
underliggande rörelseresultatet före
avskrivningar på koncernmässiga
övervärden i relation till
nettoomsättningen.
Justerad EBITA används av
företagsledningen för att mäta den
underliggande resultatutvecklingen.
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Övrig information
Redovisningsprinciper

vade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder utgör skillnaden goodwill.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial

skrivningar. Goodwill testas årligen för nedskrivningsbehov.

Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Boards
(IASB) samt de tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee (IFRIC)
som har antagits av Europeiska kommissionen för användning inom EU. De standarder och tolkningsuttalanden som tillämpas är de som är gällande per den 1
januari 2021 och som då antagits av EU. Vidare har rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner,
tillämpats. Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering. Vidare har tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen
tillämpats. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2, Redovisning
för juridisk person. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har
tillämpats i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen (WeSC 2020).
Dock har, med anledning av den verksamhetsförändring som skett i bolaget, en del
standarder och tolkningar som ej tidigare varit relevanta för koncernen tillkommit. Dessa avser rörelseförvärv och leasingavtal och beskrivs nedan. Avrundningar kan förekomma i tabeller och räkningar, vilket får till följd att angivna totalbelopp inte alltid är en exakt summa av de avrundade delbeloppen.

Leasingavtal
Leasingavtalen inom koncernen omfattar lokaler, bilar, verktyg och maskiner. Leasingavtalen redovisas i balansräkningen, förutom kortfristiga leasingavtal (leasingavtal med en löptid på 12 månader eller kortare) och leasingavtal med lågt
underliggande tillgångsvärde. Vid avtalets början bedömer koncernen huruvida
ett avtal ger rätt att kontrollera användningen av en identifierad tillgång för en
period mot ersättning, i vilket fall den klassificeras som ett leasingavtal. Koncernen redovisar en nyttjanderätt (leasingtillgång) och en leasingskuld vid leasingavtalets startdatum. Nyttjanderättstillgången värderas initialt till ett anskaffningsvärde som omfattar det initiala beloppet för leasingskulden justerat för eventuella
leasingavgifter som erlades före inledningsdagen plus eventuella initiala direkta
kostnader och en uppskattning av kostnader för att återställa underliggande tillgång, med avdrag för eventuella erhållna rabatter. Nyttjanderättstillgången
skrivs därefter av linjärt under nyttjandeperioden, vilken anses motsvara leasingperioden. Leasingavtalen i koncernen löper normalt på 3-5 år med undantag
för ett begränsat antal lokalhyresavtal som löper på längre tid. Nyttjanderättstill-

Rörelseförvärv

gången justeras periodiskt för vissa omvärderingar av leasingskulden och even-

Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv. Den

ende leasingavgifter, diskonterade med hjälp av den implicita räntan i leasingavta-

ersättning som överförs av koncernen för att erhålla bestämmande inflytande
över ett dotterbolag beräknas som summan av verkliga värden på förvärvsdagen
på de överlåtna tillgångarna, de övertagna skulderna och de egetkapitalandelar
som emitterats av koncernen, vilket innefattar det verkliga värdet för en tillgång
eller skuld som uppkommit vid en överenskommelse om villkorad köpeskilling.
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppkommer i posten övriga
rörelsekostnader. Förvärvade tillgångar och övertagna skulder värderas till det
verkliga värdet per förvärvstidpunkten. Om det vid ett förvärv av en rörelse uppstår en positiv skillnad mellan anskaffningsvärde och verkligt värde på förvärVESTUM

Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade ned-
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tuella nedskrivningar. Leasingskulden uppskattas initialt till nuvärdet av utestålet eller, om denna ränta inte kan bestämmas, koncernens marginella låneränta.
I allmänhet använder koncernen sin marginella upplåningsränta som diskonteringsränta. Leasingskulden värderas till upplupet anskaffningsvärde med til�lämpning av effektivräntemetoden och omvärderas när förändringar i framtida
leasingavgifter uppkommer genom förändring av index eller om koncernen ändrar sin bedömning av om den kommer att utgöra ett köp, förlängning eller avsluta
leasingavtalet. En motsvarande justering görs av den redovisade summan av
nyttjandevärde med eventuellt överskott över tillgångens redovisade värde som
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då redovisas i resultaträkningen. Koncernen har valt att inte redovisa leasingtill-

skulder hänförliga till verksamheten som tillgångar som innehas för försäljning

gångar och leasingskulder för kortfristiga leasingavtal (leasingavtal med en löp-

respektive skulder som har direkt samband med tillgångar som innehas för för-

tid på 12 månader eller kortare) och leasing av tillgångar med lågt underliggande

säljning.

tillgångsvärde. Tillgångsvärde understigande estimerat marknadsvärde om
45 000 kronor redovisas ej. Koncernen redovisar hyreskostnaderna i samband

Proformaredovisning

med dessa leasingavtal som en kostnad linjärt över leasingperioden. Alla hyres-

Mot bakgrund av Vestums snabba tillväxt har bolaget valt att upprätta en profor-

avtal bedöms individuellt för respektive bolag.

maredovisning. Syftet med proformaredovisningen är att ge en översiktlig bild av

Ny uppställningsform för resultat- och balansräkning

koncernens resultat- och balansräkning för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021 som om förvärven, vilka tillträtts innan den 31 december 2021 och som

Med anledning av den verksamhetsförändring som skett i bolaget har Vestum

beskrivits ovan, genomförts den 1 januari 2021. Proformaredovisningen har

ändrat uppställningsform för resultat- och balansräkning. Den nya uppställnings-

endast till syfte att informera och belysa fakta och avser att beskriva en hypote-

formen har inneburit vissa omklassificeringar vilka dock inte har någon väsentlig

tisk situation. Den finansiella proformainformationen behöver inte nödvändigtvis

påverkan på de finansiella rapporterna. Vestum redovisar resultatet från WeSC:s

återspegla koncernens faktiska resultat och/eller finansiella ställning om förvär-

verksamhet separat i resultaträkningen i enlighet med IFRS 5 avseende avvecklad

ven hade genomförts per det tidigare datum som anges ovan, och sådan finansiell

verksamhet. Vidare redovisas vissa anläggningstillgångar som tillgångar som

proformainformation bör inte ses som en indikation på koncernens resultatut-

innehas för försäljning. Jämförelsesiffrorna för 2020 har räknats om vad gäller

veckling eller finansiella ställning för någon framtida period. Proformainformatio-

resultaträkning, balansräkning samt vissa Alternativa nyckeltal. Se även nedan

nen bör läsas tillsammans med övrig information i denna delårsrapport.

följande avsnitt om IFRS 5.

Nya och tillkommande redovisningsprinciper
Vid dagen för publiceringen av denna delårsrapport har övriga standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte trätt i kraft eller
publicerats av IASB, ej heller tillämpats i förtid av koncernen.

IFRS 5
Styrelsen har fattat ett beslut avseende avyttring av verksamheten som bedrivs
inom ramen för varumärket WeSC. Styrelsens bedömning är att en avyttring med
stor sannolikhet kommer att ske inom tolv månader och som en konsekvens redo-

Proformaredovisningen har upprättats i enlighet med Vestums redovisningsprinciper. Vid upprättandet av proformainformationen har en analys gjorts av
effekterna av skillnader i redovisningsprinciper mellan Vestum och de förvärvade bolagen. De förvärvade bolagens finansiella information har i tillämpliga
delar anpassats till Vestums redovisningsprinciper. Detta gäller främst IFRS 16 –
Leasingavtal och periodisering av kostnader. Angående IFRS 16 har Vestum analyserat de förvärvade bolagens leasingavtal per tillträdesdagen och gör i proformaredovisningen antagandet att den effekt som de leasingavtal som finns per tillträdesdagen bedöms ha över den kommande tolvmånadersperioden även skulle
gälla för proformaperioden, dvs. 1 januari 2021 – 31 december 2021.

visas resultatet från denna verksamhet separat i resultaträkningen i enlighet
med IFRS 5 avseende avvecklad verksamhet. Vidare redovisas tillgångar och

VESTUM
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Segmentrapportering
Vestum delar in verksamheten i tre segment: Water, Services och Infrastructure
(Infra). Dessa tre segment har Vestum identifierat som kompletterande, både över
en konjunkturcykel och säsongsmässigt. I samband med pressmeddelanden vid
framtida förvärv kommer det att framgå vilket segment förvärven tillhör. Vestum
har som målsättning att på koncernnivå och över tid hålla en jämn fördelning
mellan segmenten.

Water
Inom Water ingår specialistbolag med fokus på att förbättra tjänstesektorn för
vatteninfrastruktur. I segmentet, som karaktäriseras av hög lönsamhet och

MSEK

Nettoomsättning

Water

Services

Infra

HQ/Elim.

Totalt

211

400

704

0

1 316

EBITA¹

5

34

87

-26

100

Just. EBITA1, 2

8

34

87

-14

116

1) I EBITA för respektive segment ingår kostnader för management fee till HQ.
2) J
 usterad för förvärvsrelaterade transaktionskostnader.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Vestums främsta riskfaktorer utgörs av marknadsrisker såsom förändringar
av det allmänna marknadsläget och/eller rådande konkurrenssituation.

strukturell tillväxt, ingår bland annat Lakers Group som utgörs av 25 specialist-

Vidare är koncernen utsatt för operativa risker såsom projekt-, kund- och

bolag som fokuserar på pumpteknik och eftermarknadstjänster inom vatten-

kvalitetsrisker.

och avloppsindustrin.

Services
Inom Services ingår specialistbolag som bistår bygg- och anläggningsbranschen
med diverse tjänster. Oftast agerar dessa bolag underentreprenörer och kan

Koncernen är även exponerad mot finansiella risker såsom valuta-, ränte-, motparts- och kreditrisker. Vestum hänvisar även till den på hemsidan publicerade
bolagsbeskrivningen för kompletterande information om risker och osäkerhetsfaktorer.

exempelvis vara specialiserade inom VVS, undertak, el, montagearbeten, golv,
fasadpartier, rivning, osv.

Infrastructure
Inom Infrastructure (Infra) ingår specialistbolag som utför arbeten inom mark &
anläggning, vatten & avlopp, vägar, broar, osv. Marknaden drivs av stora infrastruktursatsningar och omfattande underhållsbehov och präglas inte sällan
av lokalt starka aktörer.

VESTUM
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WeSC

Ägare

Verksamheten som omfattar varumärket WeSC har fortsatt utvecklas positivt

De tio största ägarna per den 31 januari 2022 enligt Monitor.

med en försäljning för helåret 2021 om 98 (22) MSEK. Försäljningsökningen är
hänförlig till den nordamerikanska marknaden. Resultatet för helåret 2021
uppgick till 4 (-17) MSEK.

Antal aktier

Andel

Conny Ryk

56 400 000

16%

Anders Rosenqvist

29 686 350

8%

Per-Arne Åhlgren

21 929 661

6%

cern med fokus på specialistbolag inom byggservice och infrastruktur konstate-

Handelsbanken Fonder

17 115 789

5%

ras att verksamheten WeSC inte längre tillhör kärnverksamheten. Mot bakgrund

Avanza Pension

16 668 040

5%

av den positiva utvecklingen samt att den verksamhet som bedrivs inom ramen

Swedbank Försäkring

16 455 496

5%

I samband med verksamhetsändringen från konfektion till förvärvsdriven kon-

för varumärket WeSC ej ingår i Vestums kärnverksamhet har styrelsen beslutat
att verksamheten skall avyttras. Styrelsens bedömning är att en avyttring kommer ske inom tolv månader och som en konsekvens redovisas resultatet från
denna verksamhet separat i resultaträkningen i enlighet med IFRS 5 avseende
verksamheten som tillgångar som innehas för försäljning respektive skulder
som har direkt samband med tillgångar som innehas för försäljning
Okt-dec
2021

Okt-dec
2020

Jan-dec
2021

Jan-dec
2020

Försäljning från verksamhet under avyttring

11

11

98

22

Kostnader från verksamhet under avyttring

-15

-15

-94

-39

-4

-4

4

-17

MSEK

Resultat från verksamhet under avyttring

Bokslutskommuniké 2021

Olle Nykvist

13 577 586

4%

Olof Andersson

13 500 000

4%

Erkan Sen

13 500 000

4%

Simon Göthberg

avvecklad verksamhet. Vidare redovisas tillgångar och skulder hänförliga till

VESTUM

Namn

13 500 000

4%

Summa de 10 största ägarna, innehavsmässigt

212 332 922

60%

Summa övriga ägare

140 910 295

40%

Summa samtliga innehav 2022-01-31 enligt Monitor

353 243 217

100%
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Närståendetransaktioner
Containertjänst i Tyresö Aktiebolag ingick under det tredje kvartalet hyresavtal

Styrelsens och verkställande
direktörens försäkran

avseende fastigheterna Sollentuna Respiten 2 och Kranbilen 1, vilka vid denna tid-

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en

punkt ägdes av Conny Ryk genom bolag. Conny Ryk har under det fjärde kvartalet

rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och

avyttrat fastigheterna Sollentuna Respiten 2 och Kranbilen 1.

resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som

Johan Heijbel, styrelseledamot i Vestum har erhållit ersättning avseende rådgivning uppgående till 300 TSEK. Ersättningen är marknadsmässig och avser arbete

moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
2022-02-24

utöver vad som sker inom ramen för styrelsearbetet för vilken styrelsearvode
utgår.

Per Åhlgren

Johan Heijbel

Johannes Lien

Styrelsens ordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Lundström

Olle Nykvist

Anders Rosenqvist

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Helena Fagraeus

Conny Ryk
Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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
24 februari 2022 kl. 07:30 CET
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Kommande rapporttillfällen
Delårsrapporten för första kvartalet 2022 publiceras den 20 maj 2022.
Delårsrapporten för andra kvartalet 2022 publiceras den 26 augusti 2022.
Årsstämma hålls den 23 maj 2022.

Ytterligare information lämnas av:
Aktieägarfrågor

Verksamhetsfrågor

Olle Nykvist: +46 72 177 61 54

Conny Ryk: +46 70 775 53 10

Kommunikations- och IR-ansvarig

Verkställande direktör

Bolagets adress
Vestum AB (publ)
Birger Jarlsgatan 27
111 45 Stockholm, Sweden

E-mail: info@vestum.se
Hemsida: www.vestum.se

Bolagsuppgifter
Org nr 556578-2496
Styrelsens säte: Stockholms län, Stockholms kommun
Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på
Nasdaq First North Growth Market, bolagets Certified
Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se
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