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Täby den 15 januari 2018 

 

PRESSMEDDELANDE 

 

Stockwik förvärvar Geidemarks 

Byggentreprenad 

Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal för 

förvärv av Geidemarks Byggentreprenad AB.  

Geidemarks Byggentreprenad AB är ett byggserviceföretag. Omsättningen uppgick 

under det senast fastställda räkenskapsåret 2016/2017 till ca 49 MSEK med ett 

rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 1,6 MSEK. Verksamheten har bedrivits 

sedan 1994. 

Geidemarks Byggentreprenad AB är fokuserat på underhålls-, reparations- och 

försäkringsarbeten, service till fastighetsbolag och industri, om- och tillbyggnader, 

lägenhets-, badrums- och köksrenoveringar samt montering, demontering och 

ombyggnationer av mobila byggmoduler.  

Bolagets kunder utgörs av ett flertal industriella aktörer, stat/landsting, myndigheter, 

kommunala fastighetsbolag, banker, bostadsrättsföreningar och försäkringsbolag. 

Företaget är verksamt i Västerås med omnejd. 

- ”Geidemarks är ett välskött serviceföretag och representerar med sin 

verksamhet på ett utmärkt sätt den typ av kvalitetsföretag som Stockwik har 

för avsikt att investera i”, säger David Andreasson VD för Stockwik.  

- ”Vi ser att Stockwik utgör en långsiktig ägare utifrån vilken vi kan fortsätta att 

expandera Geidemarks”, säger Tommy Granlund entreprenören bakom 

Geidemarks.  

Köpeskillingen uppgår till 8 MSEK på skuldfri basis fördelat på 60 procent kontant, 20 

procent genom revers på 3 år samt 20 procent i aktier i Stockwik. Reversens slutliga 

storlek avgörs utifrån en justering med 50 procent av det framtida resultatutfallets 

avvikelse i förhållande till ett uppställt rörelseresultatmål (EBIT) uppgående till totalt 
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6 MSEK sett över 3 år. Ett ackumulerat rörelseresultat (EBIT) som överstiger 6 MSEK 

innebär på motsvarande vis en tilläggsköpeskilling om 50 procent av den 

överskjutande delen. 

Tillträde beräknas ske under första halvåret 2018. Förvärvet är avhängigt ytterligare 

finansiering samt i övrigt sedvanliga villkor. 

Stockwik har anlitat Remium Nordic AB som finansiell rådgivare i samband med 

transaktionen. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik 

Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2018 kl. 14:00 (CET). 

För ytterligare information kontakta: 

David Andreasson, VD 

Stockwik Förvaltning AB (publ) 

Telefon: 070-368 13 99 

E-post: david.andreasson@stockwik.se 

Om Stockwik 

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

lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik ska 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 är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK. 


