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Täby den 27 april 2018 

 

PRESSMEDDELANDE 

 

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018 
TVÅ FÖRVÄRV GENOMFÖRDA UNDER DET FÖRSTA KVARTALET 
Under årets första kvartal har Stockwik genomfört två förvärv; NF Måleri samt 
Vaxholms Värmeservice. 
 
NF Måleri är en av de största och mest välrenommerade aktörerna inom sitt område. 
NF Måleri utför alla typer av måleriarbeten såväl invändigt som utvändigt. Företaget 
har dokumenterat hög kundnöjdhet och många återkommande kunder i en stabil 
verksamhet. NF Måleri består av kunniga hantverkare och har en ansvarstagande och 
sund företagskultur med hög yrkesstolthet. NF Måleri är verksamt i Stockholm med 
omnejd. 
 
Vaxholms Värmeservice är ett installationsföretag inom VVS och el samt bedriver 
även verksamhet inom teknisk förvaltning. Företaget kompletterar Stockwiks 
befintliga verksamhet i segmentet fastighetsservice. Verksamheten har bedrivits 
sedan år 2000. Vaxholms Värmeservice har en etablerad position inom sitt 
geografiska verksamhetsområde. Företaget har erfaren personal och en bred 
kundbas med konjunkturokänsliga kunder. 
 
PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2018 

• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 30,0 (21,9) MSEK 
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 (0,4) MSEK 
• Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 

(EBITA) uppgick till 2,0 (0,1) MSEK 
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,3 (-0,4) MSEK 
• Resultat efter skatt uppgick till 0,8 (-1,1) MSEK. Av resultatet utgjorde -1,0 (-

0,8) MSEK avskrivningar, vilka inte påverkade koncernens likviditet 
• Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning uppgick till 

0,00 (-0,00) SEK 
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Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik 
Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 08:00 (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. 


