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Täby den 17 juli 2020 

 

PRESSMEDDELANDE 

 

Stockwik tillträder Admit Ekonomi 

Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 17 juli 2020 tillträtt Admit Ekonomi. 

Samtliga aktier i Admit Ekonomi AB har förvärvats och med det även dotterbolaget 

Admit Lekeberg AB. Tillträdet är i enlighet med det avtal om förvärv som ingicks och 

offentliggjordes den 11 maj 2020. 

Med Admitkoncernen medräknad bedöms Stockwikkoncernens rörelseresultat före 

avskrivningar uppgå till omkring 44 MSEK (EBITDA) och omsättning till 458 MSEK 

räknat som historiska rullande tolv månader per den 31 mars 2020 i den nu befintliga 

koncernstrukturen med de övriga portföljbolagen TEAM (hälsa), Galdax, Stans 

Gummiverkstad och Däckcentrum (industri), MBF, BergFast, AFF, KRVVS, Vaxholms 

Värmeservice och NF Måleri (fastighetsservice). Admitkoncernen kommer att utgöra 

ett nytt segment; tjänster.  

Admitkoncernen har sedan starten år 1999 inriktat sig på att erbjuda sina kunder 

ekonomitjänster som ett helhetskoncept kring redovisning, lönehantering, 

rapportering, bokslut och skatterådgivning. Admit har en obruten och lång historik 

med positiva resultat. Företagets verksamhet bedrivs med hög kvalitet och dess 

uppdragsgivare har samma karaktär. 

Admits omsättning uppgick under det senast fastställda räkenskapsåret 2019 till ca 

30 MSEK med ett rörelseresultat (EBITDA) om drygt 5 MSEK. Totalt ca 30 personer är 

anställda i Admitkoncernen. Verksamheten bedrivs på fyra orter; huvudkontor i 

Örebro och lokala kontor i Lekeberg, Sundsvall och på Ekerö. 

Admit är en lönsam och etablerad verksamhet med strukturer för självständig drift. 

VD för Admit samt övrig befintlig ledning och personal kvarstår oförändrad. 

Verksamheten innehar en etablerad position inom ett område med stadig och 

konjunkturoberoende efterfrågan. Förvärvet ligger väl i linje med Stockwiks 

intentioner att förvärva lönsamma bolag med bedömd låg operativ risk. 
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Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Stockwik Förvaltning AB (publ) 

är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 15:30 (CET). 

 

För ytterligare information kontakta: 

David Andreasson, VD och koncernchef 

Stockwik Förvaltning AB (publ) 

Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio 

 
Om Stockwik 

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

lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att 

utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens 

spetskompetens och erbjuder 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 Stockholm Small Cap med kortnamn STWK. 
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