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Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2014 

LÖNSAMHET I ALLA PORTFÖLJBOLAG UNDER ÅRETS SISTA KVARTAL 
Koncernens helårssiffror har påverkats kraftigt av den svaga utvecklingen inom portföljbolaget Comsystem Mobility under 

2014 års första hälft. Omfattande rationaliseringar genomfördes tidigt, kraftfullt och framgångsrikt. Utvecklingen under det 

sista kvartalet var positiv.   

 

PERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2014 
 Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 26,0 (28,5) MSEK 

 Bruttovinsten uppgick till 10,7 (7,7) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 41,3 (26,9) % 

 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,9 (-6,4) MSEK 

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,0 (-7,5) MSEK 

 Resultat efter skatt uppgick till 0,2 (-7,8) MSEK. Av resultatet utgör -1,0 (-1,1) MSEK avskrivningar och 

nedskrivningar, vilka inte påverkar bolagets likviditet 

 Resultat per aktie för verksamheten efter utspädning för moderbolagets aktieägare uppgick till 0,00 (-0,01) SEK. 

Resultat per aktie för verksamheten efter utspädning avseende innehav utan bestämmande inflytande uppgick till 

0,00 (-0,00) SEK  

 Den första investeringen i ett litet kvalitetsbolag genomfördes i och med förvärvet av BergFast AB 

 

PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2014 
 Intäkterna för tolvmånadersperioden uppgick till 78,7 (106,3) MSEK 

 Bruttovinsten uppgick till 26,0 (32,2) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 33,0 (30,3) % 

 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,2 (-18,1) MSEK 

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,1 (-21,7) MSEK 

 Resultat efter skatt uppgick till -10,7 (-22,2) MSEK. Av resultatet utgör -4,9 (-3,6) MSEK avskrivningar och 

nedskrivningar, vilka inte påverkar bolagets likviditet 

 Resultat per aktie för verksamheten efter utspädning för moderbolagets aktieägare uppgick till -0,01 (-0,03) SEK. 

Resultat per aktie för verksamheten efter utspädning avseende innehav utan bestämmande inflytande uppgick till -

0,00 (-0,00) SEK 

 Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning ska ske 
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VD har ordet 

Det är med glädje vi kan konstatera att alla våra tre portföljbolag var lönsamma under det fjärde kvartalet. 

 

Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, 

svenska kvalitetsföretag. Stockwik skall vara en bra köpare av bolag och erbjuda en stabil plattform för småföretag att 

utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik ska ta tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och 

erbjuda det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår 

investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god 

affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. 

 

Stockwik har tre portföljbolag; BergFast, Stjärna Fyrkant och Comsystem.  

 

Stockwik förvärvade per den 1 oktober 2014 BergFast AB (www.bergfastab.se). Verksamheten omfattar skötsel av utemiljöer 

och ytor i större bostadsområden och kring kommersiella fastigheter. Utöver detta förekommer kompletterande 

anläggningsarbeten. Arbetena utförs främst i Stockholmsområdet. BergFast bedriver en stabil verksamhet gentemot en 

etablerad kundbas och som ett resultat uppvisar bolaget god lönsamhet. BergFast har 30 anställda och omsättningen under 

helåret 2014 uppgick till 36,7 MSEK. Stockwik tilltalas av kvaliteten och stabiliteten i hur BergFasts verksamhet bedrivs och 

ser god potential till fortsatt expansion. Möjligheter finns att växa såväl organiskt som via ytterligare förvärv i en bransch med 

ett stort antal mindre aktörer. Utvecklingen inom BergFast var under det fjärde kvartalet i linje med vad som förväntades vid 

tillträdet. 

 

Det tidigare arbetet med att minska kostnadsmassan inom portföljbolaget Comsystem (www.comsystem.se) har under det 

fjärde kvartalet konkret visat sig framgångsrikt. Grunden för rationaliseringarna har varit att snabbare nå lönsamhet även vid 

lägre försäljningsnivåer. Comsystem var lönsamt varje månad under det gångna kvartalet. 

 

Utvecklingen inom portföljbolaget Stjärna Fyrkant var stabil. Under kvartalet har en ny webbsida lanserats 

(www.stjarnafyrkant.se) och årets andra produktkatalog producerades. Två marknadsaktiviteter genomfördes och mottogs 

mycket positivt. 

 

Ett varmt tack till alla medarbetare, trogna och nya ägare, styrelsen och andra som gör Stockwiks fortsättning möjlig och 

lovande! 

 

David Andreasson, VD Stockwik Förvaltning AB (publ) 
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Finansiell information 

KONCERNENS UTVECKLING 
 

INTÄKTER 

Intäkterna för perioden oktober till och med december 

2014 uppgick till 26,0 (28,5) MSEK vilket motsvarar en 

minskning med 8,8 % jämfört med samma period 

förgående år. Intäkterna för perioden januari till och med 

december 2014 uppgick till 78,7 (106,3) MSEK vilket 

motsvarar en minskning med 26,0 % jämfört med samma 

period föregående år.  

 

RESULTAT 

Bruttovinsten för perioden oktober till och med 

december 2014 uppgick till 10,7 (7,7) MSEK vilket 

motsvarar en bruttomarginal på 41,3 (26,9) %. 

Bruttovinsten för perioden januari till och med december 

2014 uppgick till 26,0 (32,2) MSEK vilket motsvarar en 

bruttomarginal på 33,0 (30,3) %. Rörelseresultatet för 

perioden oktober till och med december 2014 uppgick till 

1,0 (-7,5) MSEK. Rörelseresultatet för perioden januari till 

och med december 2014 uppgick till -9,1 (-21,7) MSEK. 

Rörelseresultatet belastas av avvecklingen av Coport Com 

Systems med -1,0 MSEK varav -3,0 MSEK avser 

nedskrivningar och 2,0 MSEK avser övriga rörelseintäkter.  

 

Resultatet efter skatt för perioden oktober till och med 

december 2014 blev 0,2 (-7,8) MSEK. Av periodens 

resultat utgör -1,0 (-1,1) MSEK avskrivningar och 

nedskrivningar, vilka inte påverkar koncernens likviditet.  

Resultat efter skatt för perioden januari till och med 

december 2014 uppgick till -10,7 (-22,2) MSEK. Av 

periodens resultat utgör -4,9 (-3,6) MSEK avskrivningar 

och nedskrivningar, vilka inte påverkar koncernens 

likviditet.  

 

FINANSIELLA POSTER 

Finansiella poster för perioden oktober till och med 

december 2014 uppgick till -0,7 (-0,3) MSEK. För 

perioden januari till och med december 2014 uppgick 

finansiella poster till -1,6 (-0,7) MSEK. Posten inkluderar 

ersättning för borgensåtaganden om -0,6 MSEK, d.v.s. 

den ersättning som erlagts via teckningsoptioner.  

 

BALANSRÄKNINGEN 

Balansomslutningen per 31 december 2014 uppgick till 

71,9 (67,8) MSEK. Eget kapital uppgick till 19,6 (29,7) 

MSEK. Soliditeten uppgick till 27,3 (43,8) %. 

Räntebärande skulder uppgick totalt till 33,9 (13,7) MSEK. 

Av koncernens räntebärande skulder utgör 0,0 (0,6) 

MSEK finansiell leasing. Spärrade bankmedel, vilka 

redovisas som kortfristiga placeringar, uppgick till 1,5 

(1,5) MSEK.  

 

Goodwill 

Det redovisade värdet av goodwill i koncernen uppgick till 

34,5 (25,0) MSEK. Koncernledningen prövar löpande 

värdet genom att jämföra det redovisade värdet med det 

beräknade återvinningsvärdet för respektive 

rörelsesegment. Det redovisade värdet för goodwill 

uppgår till 12,4 MSEK för segmentet markservice, 3,9 

MSEK för telekom – mindre företag och 18,2 MSEK för 

telekom – större företag och offentlig sektor.  

 

Återvinningsvärdet baseras på nyttjandevärdet, som 

beräknats utifrån prognoser för perioden 2015-2019 

(budget 2015 är fastställd av styrelsen) och med ett 

antagande om tillväxt därefter, i en normaliserad 

allmänekonomisk miljö, om 3 %. I beräkningen av 

nyttjandevärdet har framtida vinster diskonterats med en 

procentsats om 12,6%, vilket motsvarar tillämpat 

avkastningskrav (weighted average cost of capital, WACC) 

inom koncernen.  

 

Koncernledningen har utfört känslighetsanalyser 

baserade på viktiga antaganden om EBITDA-marginal, 

omsättning, rörelsekapital, WACC och investeringar. 

Koncernledningen konstaterar att antaganden om 

omsättning (prisutveckling, volymtillväxt m.m.) och de 

kostnader (KSV, personal, övriga rörelsekostnader) som 

leder fram till EBITDA är särskilt viktiga för fastställande 

av nyttjandevärdet, både utifrån att avvikelser får stora 

effekter på nyttjandevärdet och att koncernens 

omsättning och resultat historiskt har varit svaga.  

 

Omsättningen inom markservice förväntas som ett 

resultat av en redan påbörjad geografiskt och 

resursmässig expansion växa drygt 20 % under 2015 och 

därefter med ca 10 % per år under de närmast 

efterföljande åren för att sedan antas vara 3 % från 2020 

och framåt. EBITDA-marginalen förväntas öka med 4 

procentenheter under perioden 2015-2019. Även om 

tillväxten avviker -5 procentenheter och/eller EBITDA-

marginalen förändras -2 procentenheter, finns det goda 

marginaler mellan beräknat nyttjandevärde och redovisat 

värde.  
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Omsättningen inom telekom – mindre företag förväntas 

som ett resultat av en redan påbörjad expansion inom 

franchise, samt ytterligare försäljningskapacitet, växa 

med drygt 10 % 2015-2017 för att därefter växa i 

långsammare takt. EBITDA-marginalen förväntas öka från 

3 % 2014 till 15 % 2019. Omkostnaderna antas ej 

förändras nämnvärt under perioden, medan 

personalkostnaderna förväntas öka något. Även om 

tillväxten avviker -5 % och/eller EBITDA-marginalen 

förändras -2 %, finns det god marginal mellan beräknat 

nyttjandevärde och redovisat värde.  

 

Omsättningen inom telekom – större företag och 

offentlig sektor förväntas falla med 16 % 2015 på grund 

av nedskärningar genomförda under andra hälften av 

2014 för att därefter återhämta sig och expandera med 5 

% per år. Som ett resultat av genomförda 

effektiviseringar och en visserligen mindre men bättre 

försäljningsmix förväntas EBITDA-marginalen öka med 5 

procentenheter till 2,2 % 2015 för att därefter 

normaliseras och öka till 8 % fram till 2017. 

Koncernledningen konstaterar att nyttjandevärdet 

överstiger det redovisade värdet.  

 

Historiskt har telekomsegmenten visat negativa resultat. 

Koncernledningen bedömer dock att resultatutvecklingen 

kommer att vara positiv kommande år, efter omfattande 

genomförda strukturella förändringar.  

 

Uppskjuten skatt 

Redovisad uppskjuten skattefordran i koncernen uppgår 

till 7,0 (7,0) MSEK och avser uppskjuten skatt på 

underskottsavdrag vilka saknar förfallotidpunkt då 

koncernen endast består av svenska aktiebolag. 

Koncernledningen har noggrant prövat värdet av den 

uppskjutna skattefordran och bedömer att det, utifrån 

koncernens trend mot och förväntade positiva resultat 

under kommande år, övertygande talar för att bolaget 

kommer att kunna göra nytta av de uppskjutna 

skattefordringarna och därmed motiverar det redovisade 

värdet av underskotten. Icke redovisade 

underskottsavdrag inom koncernen uppgår till ca 356 

MSEK. Även dessa underskottsavdrag saknar 

förfallotidpunkt då koncernen endast består av svenska 

aktiebolag. 

 

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR 

Koncernen hade ett negativt kassaflöde från den löpande 

verksamheten före förändringar av rörelsekapital för 

perioden oktober till och med december 2014 på -0,2 (-

6,3) MSEK. För perioden januari till och med december 

2014 hade koncernen ett negativt kassaflöde före 

förändringar av rörelsekapital på -7,5 (-18,3) MSEK. 

Förändringar i rörelsekapital påverkade kassaflödet med 

1,6 (5,3) MSEK under perioden oktober till och med 

december 2014. Under perioden januari till och med 

december 2014 påverkade förändringar i rörelsekapital 

kassaflödet med 0,6 (4,7) MSEK. Kassaflöde från 

investeringsverksamheten uppgick, under perioden 

oktober till och med december 2014, till -11,5 (-0,1) 

MSEK. Under perioden januari till och med december 

2014 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten 

till -11,5 (-0,4) MSEK. Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten uppgick, under perioden 

oktober till och med december 2014, till 7,5 (12,0) MSEK. 

Under perioden januari till och med december 2014 

uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 

8,3 (12,5) MSEK. Det totala kassaflödet under perioden 

oktober till och med december 2014 var -2,6 (10,9) 

MSEK. Under perioden januari till och med december 

2014 var det totala kassaflödet -10,1 (-1,5) MSEK och 

likvida medel vid periodens slut, exklusive spärrade 

medel, uppgick till 1,4 (11,5) MSEK.  

 

FINANSIELL RISK 

Räntebärande skulder uppgår totalt till 33,9 MSEK. 

Inklusive ränta och övriga kontrakterade finansiella 

kostnader förfaller 24,5 MSEK av upplåningen inom tolv 

månader. Koncernledningen ser goda förutsättningar till 

att omförhandla kortfristiga räntebärande skulder som 

förfaller till betalning inom de kommande tolv 

månaderna.  

 

 
 

Koncernen har en beviljad blockbelåning som ger ett 

kreditutrymme på upp till 70 % av värdet på Comsystems 

utestående kundfordringar (dock max 7 MSEK från 1 

januari 2015). Blockbelåningen löper tillsvidare med tre 

månaders uppsägningstid. Per 31 december uppgick 

outnyttjat kreditutrymme till 0,1 (0,7) MSEK. Koncernen 

har från och med kvartal 4 2014 rättat klassificeringen av 

blockbelåningen (för mer information se sid 12). 

K SEK 1 4 1 2 3 1 0 -6 7 -1 2 1 3 -2 4 2 5 -3 6 Rän t a

Ränt ebärande sku lder

Förvärvskredit bank 7 500 3 135 1 085 2 110 1 530 ca 4%

Blockbelåning 2 545 2 652 – – – ca 8%

Checkräkningskredit 3 623 783 3 360 – – ca 13% *)

Övriga räntebärande skulder 20 235 11 284 2 244 3 905 3 759 ca 4-9%

Sum m a 3 3  9 0 3 1 7  8 5 4 6  6 8 9 6  0 1 5 5  2 8 9 –

Övr iga sku lder

Leverantörsskulder 6 350 6 350 – – – –

Övriga skulder 10 002 10 194 1 581 – – –

Sum m a 1 6  3 5 2 1 6  5 4 4 1  5 8 1 – – –

*) inkl. borgensåtagande

löptidsanalys, mån
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Koncernen har en total beviljad checkräkningskredit på 

5,0 MSEK varav 1,4 MSEK var outnyttjad per 31 december 

2014. Avtalen om checkräkningskrediterna löper fram till 

31 mars 2015 (1 MSEK) respektive 31 december 2015 (4 

MSEK). Checkräkningskrediterna löper med en ränta om 

ca 4 %. Koncernen har från och med kvartal 4 2014 rättat 

klassificeringen av checkräkningskrediterna (för mer 

information se sid 12). Därutöver tillkommer kostnader 

för borgensåtaganden uppgående till 9 % på 

borgensbeloppet (totalt 3 MSEK). Från och med 1 januari 

2015, kommer borgensåtaganden att i första hand 

regleras kontant och i andra hand i form av 

teckningsoptioner värderade enligt 

optionsvärderingsmodellen Black and Scholes. 

 

Med tidigare aktieägare i BergFast finns låneavtal om 

totalt 12,5 MSEK. Utöver 1,5 MSEK, som ska kvittas i 

konvertibelemissionen, uppgår amorteringarna till ca 0,9 

MSEK per kvartal för perioden 2015-2017. 

Amorteringarna kan enligt avtal tidigareläggas med upp 

till 3,4 MSEK att regleras per 31 december 2015, ifall 

resultatet före skatt i BergFast överstiger budget med 25 

%. Dessa lån löper med en ränta om upp till 4 %. Övriga 

lån, framförallt från aktieägare, uppgår till 7,8 MSEK och 

löper med en genomsnittlig ränta om ca 8 %.  

 

Förvärvskrediter i form av banklån i samband med 

förvärvet av BergFast AB löper med en 3 månader rörlig 

ränta. En amortering om 2 MSEK med förfall 31 mars 

2015 har, i enlighet med finansieringsavtalet med 

banken, amorterats genom att uppta en 

checkräkningskredit i BergFast med dispositionsränta på 

ca 3 %. Övrig del amorteras kvartalsvis med 0,5 

MSEK/kvartal. 

 

Extra bolagsstämma hölls den 15 december 2014 varvid 

beslut fattades om genomförandet av dels en 

konvertibelemission om 10,97 MSEK med företrädesrätt, 

dels en riktad konvertibelemission om 1,65 MSEK.  

 

Stockwik avser även att verkställa en riktad nyemission av 

118.750.000 aktier, motsvarande 4,75 MSEK att kvitta 

mot befintliga skulder till säljaren av BergFast. När så sker 

minskar den kvartalsvisa amorteringen till säljaren med 

ca 0,4 MSEK. 

 

Bolagets likvida medel den 31 december 2014 uppgick till 

1,4 MSEK. Efter räkenskapsårets utgång har bolaget 

tillförts likvida medel med ytterligare 1,5 MSEK på grund 

av minskning av spärrade medel. 

 

Styrelsen och koncernledningen följer löpande 

koncernens finansieringsbehov och bedömer att 

pågående och planerade emissioner tillsammans med 

förlängning av blockbelåning och checkräkningskrediter, 

är tillräckligt för att säkerställa koncernens fortsatta drift. 

 

MEDARBETARE 

Koncernen hade vid periodens utgång anställda 

motsvarande 47 (45) heltidstjänster.  

 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Huvudaktieägare för Stockwik, har lämnat 

borgensåtagande om 3 MSEK såsom säkerhet för 

koncernens checkräkningskredit om 5,0 MSEK. För att 

inte belasta koncernens likviditet, har ersättning för 

borgensåtagandet avseende 2014 utgått i form av 

teckningsoptioner. Ersättningen i form av 30.421.300 

teckningsoptioner emitterades vid årsstämman den 24 

april 2014. En (1) teckningsoption berättigar till teckning 

av en (1) aktie till en teckningskurs om två (2) öre under 

perioden fram till och med den 24 april 2015. Det 

beräknade värdet på ersättningen uppgår till ca 640.000 

kronor och har beräknats enligt 

optionsvärderingsmodellen Black and Scholes.  

 

Huvudaktieägarna för Stockwik har tillsammans med 

styrelseledamot Olof Joos samt koncernledningen i 

Stockwik bestående av VD David Andreasson och CFO 

Andreas Säfstrand, till bolaget lånat in kapital i syfte att 

stärka koncernens likviditet. Det inlånade beloppet 

uppgår till 3,1 MSEK inklusive kapitaliserad ränta. 

Ersättning utgår i form av 9 % ränta på årsbasis. 

 

I syfte att finansiera förvärvet av BergFast har 

huvudaktieägarna, representerade i styrelsen för 

Stockwik, Huaso Holdings (indirekt via RIV 2 Retail Invest 

Vehicle 2 AB), Televenture Capital och Advisio, 

tillsammans med styrelseledamot Olof Joos samt 

koncernledningen i Stockwik bestående av VD David 

Andreasson och CFO Andreas Säfstrand, till bolaget lånat 

in ett belopp om ca 3,6 MSEK. Ersättning utgår i form av 8 

% ränta på årsbasis. 

 

I tillägg till ovan har huvudaktieägarna, till förmån för 

Stockwiks dotterbolag Comsystem, lämnat en borgen om 

2 MSEK i syfte att Comsystem ska få en utökad kredit hos 

leverantör. Ersättning uppgår till ett belopp motsvarande 

9 % av borgensbeloppet på årsbasis. I första hand ska 

ersättning erläggas kontant och i andra hand via 

teckningsoptioner värderade enligt 

optionsvärderingsmodellen Black and Scholes.  
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Med tidigare aktieägare i BergFast tillika nuvarande 

verkställande direktör för BergFast finns låneavtal om 

totalt 12,5 MSEK. Utöver 1,5 MSEK, som ska kvittas i 

konvertibelemissionen, uppgår amorteringarna till ca 0,9 

MSEK per kvartal för perioden 2015-2017. 

Amorteringarna kan enligt avtal tidigareläggas med upp 

till 3,4 MSEK att regleras per 31 december 2015, ifall 

resultatet före skatt i BergFast överstiger budget med 25 

%. Dessa lån löper med en ränta om upp till 4 %. 

 

I övrigt har transaktioner med närstående varit av mindre 

omfattning. Samtliga närståendetransaktioner bedöms ha 

varit till marknadsmässiga villkor.  

 

Upplupna räntor avseende lån från närstående, uppgår 

per 31 december 2014 till 0,2 MSEK.  

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN 

Stockwik genomförde per den 1 oktober 2014 den första 

investeringen i ett litet kvalitetsbolag genom att förvärva 

100 % av BergFast.  

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN 

Stockwik genomförde dels en konvertibelemission om 

10,97 MSEK, dels en riktad emission om 1,65 MSEK under 

perioden 20 januari - 3 februari. Konvertiblerna berättigar 

till en ränta om 8 % på årsbasis med utbetalning fyra (4) 

gånger per år och löptid tre (3) år. Möjlighet att 

konvertera ges fyra (4) gånger per år till 

konverteringskurs om två (2) öre. Konvertibelemissionen 

övertecknades med drygt 25 %.  

 

Efter räkenskapsårets slut har spärrade medel minskat 

med 1,5 MSEK och ingår från och med januari 2015 i 

bolagets likvida medel.  

 

AKTIEDATA 

Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 877.660.535 

(877.660.535). Under 2014 fattades beslut om emission 

av teckningsoptioner (se beskrivning ”Transaktioner med 

närstående”), vilket beräknas ge en maximal utspädning 

om 30.421.300 aktier. Konvertibelemissionen och den 

riktade emissionen av konvertibler tillför vid full 

konvertering 631.037.830 aktier. Den riktade emissionen 

av aktier till GLSE Invest tillför ytterligare 118.750.000 

aktier. 

 

MODERBOLAGET 

Moderbolagets verksamhet har under 2014 varit 

koncernintern förvaltning vilket främst har bestått av 

styrning, kontroll, analys, affärsutveckling samt förvärv. 

Extern försäljning har under perioden uppgått till 0,0 (3,2) 

MSEK och resultat efter finansiella poster var -5,9 (-21,2) 

MSEK. Moderbolagets likvida medel vid periodens slut 

uppgick till 0,0 (11,3) MSEK. Moderbolaget har under 

2014 främst finansierats via lån från dotterbolag. 
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Verksamheten 

Stockwik önskar ge sina aktieägare exponering gentemot 

välskötta och kvalitativa mindre företag. Stockwik är 

noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden 

STWK.  

 

Arbetet med att utveckla och effektivisera bolagets 

verksamhet har medfört att en tydligare organisation 

implementerats och därmed även ny intern rapportering. 

Detta har resulterat i att koncernledningen gjort 

bedömningen att bolaget sedan den 1 januari 2014 

istället för ett rörelsesegment har haft två 

rörelsesegment motsvarande portföljbolagen Stjärna 

Fyrkant respektive Comsystem. Från och med den 1 

oktober och förvärvet av BergFast AB har ytterligare ett 

rörelsesegment tillkommit motsvarande det 

portföljbolaget. 

 

I rörelsesegmentet markservice som är organiserat inom 

portföljbolaget BergFast är bolaget verksamt på den 

svenska marknaden för markskötsel. Verksamheten 

omfattar skötsel av utemiljöer och ytor i större 

bostadsområden och kring kommersiella fastigheter. 

Verksamheten är koncentrerad till Stockholmsområdet.  

 

Stockwik är via portföljbolagen Stjärna Fyrkant och 

Comsystem verksamt på den svenska marknaden för 

telekom. Stjärna Fyrkant och Comsystem hjälper mindre 

respektive större organisationer att styra inköp av 

produkter och tjänster för telefoni.  

 

I rörelsesegmentet som är organiserat inom 

portföljbolaget Stjärna Fyrkant, fokuserar bolaget på 

försäljning till mindre företag via callcenter och 

franchising. Inom detta rörelsesegment sker försäljningen 

rikstäckande. 

 

Inom rörelsesegmentet som är organiserat inom 

portföljbolaget Comsystem fokuserar bolaget på 

försäljning till större företag och offentlig sektor där 

kunder erbjuds hjälp att avropa och implementera 

handhållen kommunikationsutrustning med tillhörande 

tjänster, support och logistik. Erbjudandet inom denna 

verksamhet bygger på att skapa kontroll över kundens 

mobilpark och samtidigt möjliggöra en kostnadseffektiv 

hantering för kundens mobila livscykelhantering. 

Ambitionen är att avlasta intern IT och samtidigt förbättra 

upplevelsen för slutanvändaren. Försäljningen sker 

rikstäckande med en flexibel och användarvänlig e-

handelsplattform som bas. 

 

Marknad

Omsättningen i markskötsel- och anläggningstjänster 

bedöms bero till stor del av den rådande konjunkturen i 

Sverige. Konjunkturinstitutet prognosticerar (augusti 

2014) en ökning i Sveriges BNP för 2014 och 2015, vilket 

förväntas innebära en ökad efterfrågan på markskötsel- 

och anläggningstjänster.  

 

Telekomverksamheten i bolaget styrs bl.a. av tillväxten 

för mobila abonnemang på samtals- och datatjänster, 

antalet sålda mobiltelefoner, churn (när en abonnent 

avbryter sitt abonnemang med sin operatör), 

komplexiteten i telefonisystemen och tillväxten av 

datatrafik i näten. Dessa parametrar visar på en positiv 

utveckling på den underliggande marknaden i Sverige för 

Stockwiks telekomverksamhet. 

 

Det finns en underliggande tillväxt på marknaden som 

framförallt drivs av smartphones och mobil datatrafik. 

Säkerhetsrisken kring informationen i mobiltelefoner är 

ett ytterligare område där marknaden visat ökat intresse. 

Allt fler medarbetare hos företag och myndigheter har 

anammat ett mer mobilt arbetssätt vilket gör 

mobiltelefonerna mer kritiska för företagens och 

myndigheternas verksamhet, vilket i sin tur ställer nya 

krav exempelvis inom eftermarknad.  

 

Även efterfrågan på effektiva processer inom inköp och 

administration har ökat för att hantera den allt viktigare 

mobiltelefonin. Komplexiteten medför att allt fler företag 

och myndigheter söker lösningar för att administrera sina 

mobila lösningar så kostnadseffektivt som möjligt, 

antingen via effektiva stödsystem eller genom 

outsourcing. Inom detta område har bolaget en mycket 

stark marknadsposition tack vare 

administrationsverktyget E-Star och genom konceptet 

Mobile Outsourcing. Att bolaget är en 
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operatörsoberoende leverantör stärker ytterligare 

bolagets marknadsposition då bolaget kan skräddarsy de 

bästa lösningarna för varje enskild kund. 

 

Framtidsutsikter

Inom markservice har bolaget i och med portföljbolaget 

BergFast en etablerad plattform med starkt renommé. 

Denna bas tillsammans med positiva konjunkturutsikter 

skapar goda förutsättningar för expansion. 

 

Inom telekom har bolaget med portföljbolagen Stjärna 

Fyrkant och Comsystem en etablerad grund som 

oberoende aktör. Vårt erbjudande stärks också med den 

nya e-handelsplattformen E-Star på plats. Vidare 

intensifieras expansionen av bolagets franchisekoncept.  

 

Strukturella möjligheter återfinns på flera håll. Dessa 

granskas och utvärderas parallellt med den dagliga 

verksamheten. 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Stockwiks resultat och finansiella ställning, liksom den 

strategiska positionen, påverkas i varierande grad av ett 

antal interna faktorer som kan kontrolleras samt ett antal 

externa faktorer där möjligheten att påverka utvecklingen 

är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse för 

Stockwik är den konjunkturella utvecklingen, 

strukturförändringar och konkurrenssituationen. Risk och 

osäkerhetsfaktorerna är desamma som under tidigare 

perioder. För ytterligare information hänvisas till avsnittet 

Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen i 

Stockwiks årsredovisning för 2013, sidor 7-9. 

Moderbolaget påverkas indirekt av dessa risker och 

osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

  



 
 

9 
Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845 
Bokslutskommuniké 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2014  

 

Segmentsredovisning 

Koncernen har från och med 1 januari 2014 ny intern struktur för rapportering och uppföljning av verksamheten. 

Koncernledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av den högste verkställande 

beslutsfattaren, d.v.s. koncernledningen. Verksamheten indelas utifrån ett kund- och försäljningsinnehållsperspektiv. 

Koncernen har endast svenska kunder, därmed är koncernens samtliga materiella och immateriella tillgångar hänförliga till 

Sverige, och ingen kund står för mer än 10 % av koncernens årliga omsättning. Rörelsesegmentet markservice är den del av 

verksamheten som är koncentrerad till portföljbolaget BergFast. Rörelsesegmentet mindre företag utgör den delen av 

verksamheten som är koncentrerad till Stjärna Fyrkant med försäljningskanalerna callcenter och franchisekoncept. 

Rörelsesegmentet större företag och offentlig sektor är den del av verksamheten som är koncentrerad till Comsystem och 

tjänster inom Mobile Management, Mobile Outsourcing och operatörstjänster. Rörelsesegmentens intäkter och 

rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) granskas. Fördelade moderbolagskostnader ingår i viss utsträckning. Försäljning 

mellan rörelsesegmenten sker till marknadsmässiga villkor.  

 Markservice Telekom - Mindre 
företag 

Telekom - Större 
företag och offentlig 

sektor 

Koncerngemensamt & 
elimineringar 

Summa koncern 

 
jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec 

KSEK 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Intäkter                     

Externa 11 480 – 16 828 41 612 50 368 64 703 10 – 78 686 106 315 

Interna – – 276 540 565 242 -841 -782 – – 

Summa intäkter 11 480 – 17 104 42 152 50 933 64 945 -831 -782 78 686 106 315 

EBITDA 1 496 – 581 -9 658 178 -2 060 -6 462 -6 342 -4 207 -18 060 

Rörelseresultat 1 263 – 29 -10 345 -387 -9 074 -10 051 -2 271 -9 146 -21 690 

 
                  

  Markservice Telekom - Mindre 
företag 

Telekom - Större 
företag och offentlig 

sektor 

Koncerngemensamt & 
elimineringar 

Summa koncern 

 
okt-dec okt-dec okt-dec okt-dec okt-dec okt-dec okt-dec okt-dec okt-dec okt-dec 

KSEK 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Intäkter                     

Externa 11 480 – 4 561 8 473 9 922 19 998 – – 25 963 28 471 

Interna – – 168 135 60 19 -228 -154 – – 

Summa intäkter 11 480 – 4 729 8 608 9 982 20 017 -228 -154 25 963 28 471 

EBITDA 1 496 – 281 -4 117 167 -1 319 -7 -1 004 1 937 -6 439 

Rörelseresultat 1 263 – 146 -4 330 34 -2 714 -481 -504 962 -7 547 

           Tillgångar per 31 december 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Goodwill 12 407 – 3 854 3 854 18 209 21 170 – – 34 470 25 024 

Övriga tillgångar 19 621 – 4 403 14 912 13 804 25 888 -388 1 929 37 440 42 729 

Totala tillgångar 32 028 – 8 257 18 766 32 013 47 058 -388 1 929 71 910 67 753 
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Koncernens resultaträkning 

KSEK 
jan-dec 

2014 
jan-dec 

2013 
okt-dec 

2014 
okt-dec 

2013 

Intäkter 78 685 106 315 25 962 28 471 

Kostnad för sålda varor -52 721 -74 133 -15 237 -20 807 

Bruttovinst 25 964 32 182 10 725 7 664 

Bruttomarginal 33,0% 30,3% 41,3% 26,9% 

  
    Övriga externa kostnader -9 452 -13 357 -3 426 -3 661 

Personalkostnader -23 258 -36 627 -7 051 -10 104 

Avskrivningar/Nedskrivningar -4 939 -3 630 -975 -1 108 

Övriga intäkter 2 677 98 1 689 – 

Övriga kostnader -138 -356 – -338 

Rörelseresultat -9 146 -21 690 962 -7 547 

  
    Finansiella intäkter 16 50 10 14 

Finansiella kostnader -1 622 -779 -708 -296 

Finansiella poster - netto -1 606 -729 -698 -282 

  
    Resultat före skatt -10 752 -22 419 264 -7 829 

Inkomstskatt 41 235 -111 45 

Periodens resultat -10 711 -22 184 153 -7 784 

  
    Resultat hänförligt till: 
    Moderbolagets aktieägare -10 559 -21 821 153 -7 681 

Innehav utan bestämmande inflytande -152 -363 – -103 

 
    

Resultat per aktie före utspädning 

    hänförligt till moderbolagets aktieägare -0,01  -0,03  0,00  -0,01  

hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande -0,00  -0,00  0,00  -0,00  

     Resultat per aktie efter utspädning 

    hänförligt till moderbolagets aktieägare -0,01  -0,03  0,00  -0,01  

hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande -0,00  -0,00  0,00  -0,00  

     Genomsnittligt antal aktier före utspädning 877 660 535 647 797 062 877 660 535 710 487 100 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 1 627 448 365 647 797 062 1 627 448 365 710 487 100 
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Koncernens rapport över totalresultat 

KSEK 
jan-dec 

2014 
jan-dec 

2013 
okt-dec 

2014 
okt-dec 

2013 

          

Periodens resultat -10 711 -22 184 153 -7 784 

     Övrigt totalresultat för perioden,                                           
netto efter skatt – – – – 

  
    Periodens totalresultat -10 711 -22 184 153 -7 784 

 -hänförligt till moderföretagets aktieägare -10 559 -21 821 153 -7 681 

 -innehav utan bestämmande inflytande -152 -363 – -103 
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Koncernens balansräkning 

KSEK 
31 dec             

2014 
31 dec             

2013 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar 
  

Goodwill 34 470 25 024 

Immateriella anläggningstillgångar 9 738 2 045 

Materiella anläggningstillgångar 2 538 1 389 

Finansiella anläggningstillgångar 7 000 7 070 

Summa anläggningstillgångar 53 746 35 528 

  

  Omsättningstillgångar 

  Varulager  171 1 248 

Kortfristiga fordringar 15 102 18 017 

Kortfristiga placeringar 1 500 1 500 

Kassa och bank 1 391 11 460 

Summa omsättningstillgångar 18 164 32 225 

  

  Summa tillgångar 71 910 67 753 

  

  Eget kapital och skulder 

  Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 19 641 29 517 

Innehav utan bestämmande inflytande – 170 

Långfristiga räntebärande skulder *) 10 833 – 

Långfristiga skulder och avsättningar 2 014 405 

Kortfristiga räntebärande skulder *) 23 070 13 714 

Kortfristiga skulder 16 352 23 947 

Summa eget kapital och skulder 71 910 67 753 

 
 
*) Koncernen har från och med kvartal 4 2014 rättat klassificeringen av blockbelåning och checkräkningskrediter eftersom 
koncernen inte har en ovillkorad rättighet att senarelägga skuldens reglering i minst tolv månader efter rapportperioden. 
Rättningen innebär att jämförelsesiffror har korrigerats. Fördelningen lång- respektive kortfristigt ser efter rättningen ut 
enligt följande för 2014 och 2013:  
 

  Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

  2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Långfristiga räntebärande skulder – 1 484 – 694 – – 10 833 – 

Kortfristiga räntebärande skulder 7 883 8 019 7 714 8 426 13 899 12 162 23 070 13 714 

Summa räntebärande skulder 7 883 9 503 7 714 9 120 13 899 12 162 33 903 13 714   
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Koncernens förändringar i eget kapital 

 
Hänförlig till moderbolagets aktieägare, KSEK 

  

  
Aktie-             

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserat 

resultat Summa 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans per 1 januari 2013 62 690 574 367 113 366 -711 579 38 844 – 38 844 

        Totalresultat 
       Periodens resultat 
   

-21 821 -21 821 -363 -22 184 

        Övrigt totalresultat 
   

– – – – 

        Summa totalresultat 
   

-21 821 -21 821 -363 -22 184 

        Transaktioner med aktieägare 
       Apportemission 
 

1 872 
  

1 872 528 2 400 

Nyemission 2 508 10 013 
  

12 521 
 

12 521 

Emissionskostnader 
 

-2 056 
  

-2 056 
 

-2 056 

Aktierelaterade ersättningar enligt IFRS 2 
   

157 157 5 162 

Nedsättning av aktiekapital -56 421 
  

56 421 – 
 

– 

Summa transaktioner med aktieägare -53 913 9 829 – 56 578 12 494 533 13 027 

        
Utgående balans per 31 december 2013 8 777 584 196 113 366 -676 822 29 517 170 29 687 

        Totalresultat 
       Periodens resultat 
   

-10 559 -10 559 -152 -10 711 

        Övrigt totalresultat 
   

– – – – 

        Summa totalresultat 
   

-10 559 -10 559 -152 -10 711 

        Transaktioner med aktieägare 
       Aktierelaterade ersättningar enligt IFRS 2 
   

955 955 10 965 

Förändring av ägarandel i dotterbolag 
 

-272 
  

-272 -28 -300 

Summa transaktioner med aktieägare 
 

-272 
 

955 683 -18 665 

        
Utgående balans per 31 december 2014 8 777 583 924 113 366 -686 426 19 641 0 19 641 
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Koncernens rapport över kassaflöden 

KSEK 

jan-dec 
2014 

jan-dec 
2013 

okt-dec 
2014 

okt-dec 
2013 

Den löpande verksamheten         

Resultat före finansiella poster -9 146 -21 690 962 -7 547 

Justeringar för poster som inte 
    ingår i kassaflödet m.m. 2 817 4 119 -1 554 1 192 

Erhållna räntor 16 50 10 14 

Betalda räntor -879 -779 -317 -160 

Betald skatt -339 -14 -219 62 

          

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -7 531 -18 314 -210 -6 293 

  
    Förändring av rörelsekapital 623 4 735 1 565 5 270 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 908 -13 579 1 355 -1 023 

  
    Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 450 -366 -11 494 -68 

  
    Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 289 12 465 7 504 12 019 

  
    Periodens kassaflöde -10 069 -1 480 -2 635 10 928 

  
    

Likvida medel vid periodens början 11 460 12 940 4 026 532 

Likvida medel vid periodens slut 1 391 11 460 1 391 11 460 
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Moderbolagets resultaträkning 

KSEK 

jan-dec 
2014 

jan-dec 
2013 

okt-dec 
2014 

okt-dec 
2013 

     Intäkter 857 2 929 250 89 

Totala intäkter 857 2 929 250 89 

  
    Övriga externa kostnader -1 512 -3 980 -436 -1 017 

Personalkostnader -4 322 -11 215 -1 123 -4 110 

Avskrivningar/nedskrivningar  – -423 – -1 

Summa omkostnader -5 834 -15 618 -1 559 -5 128 

     Rörelseresultat -4 977 -12 689 -1 309 -5 039 

     Resultat från finansiella investeringar 
    Nedskrivning av aktier i koncernföretag – -14 463 – -3 963 

Resultat från andelar i koncernföretag – 6 172 – 3 963 

Finansiella intäkter 178 – 176 – 

Finansiella kostnader -1 096 -193 -616 -163 

Summa finansiella poster -918 -8 484 -440 -163 

     Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -5 895 -21 173 -1 749 -5 202 

Resultat efter skatt -5 895 -21 173 -1 749 -5 202 

 
 

Moderbolagets rapport över totalresultat 

KSEK 
jan-dec 

2014 
jan-dec 

2013 
okt-dec 

2014 
okt-dec 

2013 

          

Periodens resultat -5 895 -21 173 -1 749 -5 202 

     Övrigt totalresultat för perioden,                                           
netto efter skatt – – – – 

  
    Periodens totalresultat -5 895 -21 173 -1 749 -5 202 

 -hänförligt till moderföretagets aktieägare -5 895 -21 173 -1 749 -5 202 

 -innehav utan bestämmande inflytande – – – – 
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Moderbolagets balansräkning 

KSEK 
31 dec             

2014 
31 dec             

2013 

Tillgångar 
  

Anläggningstillgångar 
  

Materiella anläggningstillgångar 0 0 

Andelar i koncernföretag 32 840 30 090 

Fordringar koncernföretag 10 453 – 

Uppskjuten skattefordran 7 000 7 000 

Summa anläggningstillgångar 50 293 37 090 

  
  

Omsättningstillgångar 
  

Kortfristiga fordringar 889 726 

Kassa och bank 11 11 254 

Summa omsättningstillgångar 900 11 980 

Summa tillgångar 51 193 49 070 

  
  

Eget kapital och skulder 
  

Eget kapital 26 536 31 790 

Räntebärande långfristiga skulder 3 166 – 

Långfristiga skulder till koncernföretag 7 056 12 400 

Räntebärande kortfristiga skulder 10 818 – 

Kortfristiga skulder 3 617 4 880 

Summa eget kapital och skulder 51 193 49 070 
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NOT – OMRÄKNING SEGMENTSINFORMATION 2013 

 
Större företag/offentlig sektor 

 
KSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Totalt 

Intäkter           

Externa 13 575 13 756 17 374 19 998 64 703 

Interna 115 53 55 19 242 

Summa intäkter 13 690 13 809 17 429 20 017 64 945 

EBITDA -601 -366 226 -1 319 -2 060 

Rörelseresultat -2 470 -2 239 -1 651 -2 714 -9 074 

 
          

 
Mindre företag 

 
KSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Totalt 

Intäkter           

Externa 15 673 9 764 7 702 8 473 41 612 

Interna 20 82 303 135 540 

Summa intäkter 15 693 9 846 8 005 8 608 42 152 

EBITDA -959 -3 193 -1 389 -4 117 -9 658 

Rörelseresultat -1 120 -3 359 -1 536 -4 330 -10 345 

     
  

 

Koncerngemensamt & elimineringar 

 
KSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Totalt 

Intäkter           

Externa – – – – – 

Interna -135 -135 -358 -154 -782 

Summa intäkter -135 -135 -358 -154 -782 

EBITDA -1 697 -1 719 -1 923 -1 003 -6 342 

Rörelseresultat -775 -467 -526 -503 -2 271 

      

 

TOTAL 

 
KSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Totalt 

Intäkter           

Externa 29 248 23 520 25 076 28 471 106 315 

Interna – – – – – 

Summa intäkter 29 248 23 520 25 076 28 471 106 315 

EBITDA -3 257 -5 278 -3 086 -6 439 -18 060 

Rörelseresultat -4 365 -6 065 -3 713 -7 547 -21 690 
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NOT – RÖRELSEFÖRVÄRV 

Den 1 oktober 2014 förvärvade Stockwik, genom det helägda dotterbolaget Stockwik Mark AB, 100 % av aktierna i BergFast 

AB. BergFasts verksamhet omfattar skötsel av utemiljöer och ytor i större bostadsområden och kring kommersiella 

fastigheter. Utöver detta förekommer kompletterande anläggningsarbeten. Arbetena utförs främst i Stockholmsområdet.  

 

Total köpeskilling uppgår till 25 MSEK varav 12,5 MSEK har betalts kontant, 12,5 MSEK via reverslån. Reglering av reverslånet 

ska dels ske genom amorteringar under räkenskapsåren 2015-2017 som berättigar säljaren till totalt 6,5 MSEK - 7,75 MSEK 

exklusive årlig ränta om 4 %, dels genom en riktad nyemission om 118.750.000 aktier till 4 öre. Förvärvskostnader om mindre 

än 0,1 MSEK tillkom i samband med förvärvet. Dessa har resultatförts. 

 

Under räkenskapsåret 2013 hade BergFast en omsättning om 34,3 MSEK samt ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 

om 5,7 MSEK. Fram till och med 30 september 2014 (innan förvärvet) hade BergFast en omsättning om 25,2 MSEK samt ett 

rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 2,9 MSEK.  

 

Efter förvärvet (1 oktober – 31 december) har BergFast en omsättning om 11,5 MSEK, ett rörelseresultat före avskrivningar 

(EBITDA) om 1,5 MSEK. Periodens resultat som innefattas i koncernens rapport över totalresultat uppgick till 1,0 MSEK. 

Bergfasts omsättning för helåret 2014 uppgick till 36,7 MSEK och periodens resultat uppgick till 3,4 MSEK.  

 

Nedanstående förvärvsanalys är preliminär. 

 

Preliminär förvärvsanalys 

 

KSEK 2014-10-01 

Köpeskilling  25 000 

  
 Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och 

övertagna skulder 

 
Materiella anläggningstillgångar 2 138 

Kundkontrakt 8 578 

Kundfordringar 5 089 

Övriga fordringar 3 005 

Likvida medel 1 000 

Kortfristiga skulder -5 311 

Uppskjuten skatteskuld -1 906 

Summa identifierbara nettotillgångar 12 593 

  
 

Goodwill 12 407 

 

Samtliga förvärvade fordringar (enligt ovan) motsvarar fordringarnas verkliga värde och är den bästa uppskattning för de 

avtalade kassaflöden som förväntas bli uppburna. Inga finansiella tillgångar har kvittats mot finansiella skulder, vilket innebär 

att upptagna belopp motsvarar bruttobeloppet för avtalade fordringar.  

 

Stockwik tilltalas av kvaliteten och stabiliteten i hur BergFasts verksamhet bedrivs och ser god potential till fortsatt expansion, 

vilket är den huvudsakliga förklaringen till den goodwill post som uppstod i samband med förvärvet.  Möjligheter finns att 

växa såväl organiskt som via ytterligare förvärv i en bransch med ett stort antal mindre aktörer.  
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NOT – KONVERTIBELEMISSIONEN I SAMMANDRAG 

Totalt emissionsbelopp:  12 620 756,60 SEK, varav 10 970 756,60 SEK avser 

företrädesemissionen och 1 650 000 SEK avser den riktade emissionen, 

i båda fallen före emissionskostnader. 

Företrädesrätt:  Åtta (8) befintliga aktier på avstämningsdagen berättigade till teckning 

av fem (5) Konvertibler, tillika units, om nominellt 0,02 (2/100) SEK per 

konvertibel. 

Teckningsrätter, tillika uniträtter:  För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhölls en (1) 

teckningsrätt. Det krävdes åtta (8) teckningsrätter för teckning av fem 

(5) konvertibler KV 1 2015/18. 

Teckningskurs:    0,02 (2/100) SEK per konvertibel. 

Sista dag för handel i aktien inklusive 

rätt att delta i företrädesemissionen:  13 januari 2015. 

Avstämningsdag för deltagande i 

företrädesemissionen:   15 januari 2015. 

Teckningstid:    20 januari - 3 februari 2015. 

Handel i teckningsrätter:   20 - 30 januari 2015. 

Handel i Betald Tecknad Unit (”BTU”):  20 januari 2015 till och med registrering av Erbjudandet hos 

Bolagsverket (beräknas ske under v. 9). 

Teckning med företrädesrätt:   Teckning skedde under teckningstiden genom samtidig betalning. 

Teckning utan företrädesrätt:  Anmälan om önskemål om teckning skedde på anmälningssedel under 

teckningstiden, d.v.s. senast 3 februari 2015. Teckning utan 

företrädesrätt skedde i poster om 300.000 Konvertibler motsvarande  

6.000 SEK. 

Betalning för konvertibler  

tecknade utan företrädesrätt:   Betalning ska ha skett i enlighet med utskickad avräkningsnota. 

Övrigt: ISIN-kod för aktien:   SE0001159344 

ISIN-kod för konvertibeln:   SE0006509865 

ISIN-kod för teckningsrätten, tillika uniträtt (UR):  SE0006625943 

ISIN-kod för BTU:    SE0006625950 

Aktiens kortnamn (Nasdaq):   STWK 

Kortnamn för Konvertibeln i Euroclear:  KV 1 

 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Bolaget tillämpar RFR 1 

Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer.  

 

Redovisningsprinciperna som tillämpas i denna delårsrapport är oförändrade från dem som beskrivs i årsredovisningen för 

2013 med undantag av klassificering av blockbelåning och checkräkningskredit. Bolaget har historiskt redovisat blockbelåning 

och checkräkningskredit som långfristiga utifrån att de utgör koncernens långsiktiga finansiering. Från och med detta kvartal 

har bolaget beslutat att klassificera blockbelåning och checkräkningskrediter som kortfristiga och därmed har även 

jämförelsetal rättats.  

 

Koncernen har från och med 1 januari 2014 en ny intern rapporteringsstruktur och bolagets verksamhet är sedan dess 

indelad i två rörelsesegment istället för ett (se beskrivning sid. 6). Historiska siffror för respektive rörelsesegment har räknats 

om. Sedan den 1 oktober 2014 har bolaget, genom förvärvet av BergFast, ett tredje rörelsesegment. Koncernen redovisar 

rörelsesegment enligt IFRS 8. 

 

Att upprätta finansiella rapporter i enlighet med IFRS kräver att koncernledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och 

uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av 

tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
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Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.  

 

* * * * * * 

 

 

Täby den 11 februari 2015 

 

Stockwik Förvaltning AB (publ) 

 

 

David Andreasson    

Verkställande direktör och koncernchef 

 

ADRESSER: 

Stockwik Förvaltning AB (publ) 

Postadress: Box 2860, SE-187 28 Täby 

Besöksadress: Catalinatorget 8, SE-183 68 Täby 

Org. nr 556294-7845 

 

DENNA BOKSLUTSKOMMUNKÉ: 

Denna bokslutskommuniké publicerades den 11 februari 2015 kl. 08:00. 

 

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN: 

Kvartal 1: 22 april 2015 kl. 08:00 

Kvartal 2: 27 augusti 2015 kl. 08.00 

Kvartal 3: 29 oktober 2015 kl. 08.00 

Kvartal 4: 11 februari 2016 kl. 08.00 

Årsredovisningen för 2014 presenteras senast den 1 april 2015 

Kommande årsstämma är planerad till den 22 april 2015 

 

Alla rapporter återfinns på www.stockwik.se. 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 

David Andreasson, Verkställande direktör Tel: +46 70 368 13 99 

Rune Rinnan, Styrelseordförande   Tel: +47 900 56 028 


