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Stockholm den 15 januari 2019 

 

PRESSMEDDELANDE 

 

Stockwik tillträder Galdax 
Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 15 januari 2019 tillträtt 
Galdaxkoncernen. Samtliga aktier i Galdax Holding AB har förvärvats och med det 
även dotterbolagen Galdax AB samt Stans Gummiverkstad i Uddevalla AB. Tillträdet 
är i enlighet med det avtal om förvärv som ingicks och offentliggjordes den 11 
december 2018. 

Med dagens genomförda tillträde närmar sig Stockwikkoncernens omsättning 250 
MSEK räknat som rullande tolv månader i den nu befintliga koncernstrukturen med 
portföljbolagen BergFast, AFF, KRVVS, Vaxholms Värmeservice, NF Måleri samt 
Galdax och Stans Gummiverkstad.  

Galdax är en rikstäckande däckproducent med hög teknisk nivå och även däckgrossist 
som tillgodoser marknaden för tunga fordon med den mest kostnadseffektiva 
lösningen när det gäller nya och regummerade däck. Med en toppmodern 
anläggning i Vara har Galdax en årlig produktion på cirka 27.000 däck vilket gör 
företaget till ett av de tre största inom sitt område i Sverige. I befintliga faciliteter 
finns kapacitet för upp emot den dubbla produktionsvolymen. Verksamheten har 
bedrivits sedan 2005.  

Stans Gummiverkstad är en komplett däckverkstad som hjälper företag och 
privatpersoner med däckbyte, lagning, balansering och förvaring. Produkter och 
tjänster riktar sig såväl till lätta som tunga fordon. Verksamheten har bedrivits sedan 
1983. 

Galdaxkoncernens omsättning uppgick under det senast fastställda räkenskapsåret 
2017 till ca 90 MSEK med ett rörelseresultat (EBITDA) om 9 MSEK. Totalt 36 personer 
är anställda i koncernen. 

Förvärvet utgör en lönsam och etablerad verksamhet med strukturer för självständig 
drift. Galdaxkoncernens VD och medgrundare Henrik Lund och grundare Claes 
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Amnäs samt övrig befintlig ledning kvarstår oförändrad med ambitionen att fortsätta 
verka för stabilitet och tillväxt. Verksamheten innehar en framskjuten position inom 
ett område med stadig och relativt konjunkturoberoende efterfrågan. Långsiktiga 
strukturella drivkrafter talar för tillväxt. Förvärvet ligger väl i linje med Stockwiks 
intentioner att förvärva lönsamma bolag med bedömd låg operativ risk. 

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 15 januari 2019 kl. 15:00 (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 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 OMX Stockholm Small Cap med koden STWK. 


