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• Vestum har tillträtt elva förvärv under tredje kvartalet. Av dessa tillträddes sju under slutet av september och 
har därmed inte haft någon påverkan på koncernens nettoomsättning och resultat under det tredje kvartalet

• Nettoomsättningen uppgick till 292,0 MSEK

• EBITA uppgick till 27,4 MSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 42,6 MSEK

• EBITA per aktie uppgick till 0,30 SEK

Juli – september 2021

Högt förvärvstempo med 

god lönsamhet och 

påbörjad internationalisering

Vestum har per dagen för denna rapport aviserat 31 förvärv varav 29 tillträtts. Den 
bedömda 12 månaders rullande nettoomsättningen för samtliga 31 aviserade förvärv 
uppgår till 4 365,5 MSEK med en justerad EBITA  om 517,8 MSEK. Proforma har upprät-
tats för samtliga förvärv som tillträtts. 

• Vestum har tillträtt 20 förvärv under perioden

• Nettoomsättningen uppgick till 328,2 MSEK

• EBITA uppgick till 28,3 MSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 36,9 MSEK

• EBITA per aktie uppgick till 0,31 SEK 

Januari – september 2021
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• Bedömd 12 månaders rullande nettoomsättning för samtliga 31 aviserade förvärv om 4 365,5 MSEK

• Bedömd 12 månaders rullande justerad EBITA för samtliga 31 aviserade förvärv om 517,8 MSEK

• Sedan tredje kvartalets utgång har nio förvärv tillträtts

• En riktad nyemission om två miljarder SEK har genomförts

• Vestum har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 1,5 miljarder SEK

• Vestum har höjt det finansiella målet avseende tillväxt till att uppnå en justerad EBITA om minst 3 miljarder SEK 
vid utgången av 2025

• Vestum har justerat det finansiella målet avseende kapitalstruktur till att nettoskulden i relation till justerad 
EBITDA ska vara 2,5-3,5x som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen

Nettooms.
Just. 

EBITDA¹
Just. 

EBITA¹
Just. 

EBITDA-marginal
Just. 

EBITA-marginal

Proforma, 12 mån rullande, förvärv 
tillträdda vid periodens utgång 2

2 064,0 310,6 229,2 15,1% 11,1%

Bedömd effekt 12 mån rullande, förvärv 
tillträdda efter periodens utgång 2

1 948,6 312,0 262,4 16,0% 13,5%

Bedömd effekt 12 mån rullande, ännu ej 
tillträdda förvärv 2

352,9 32,1 26,1 9,1% 7,4%

Total 4 365,5 654,8 517,8 15,0% 11,9%

1 Justerad för förvärvsrelaterade transaktionskostnader.
2 Bedömd effekt på EBITA inkluderar proformerade moderbolagskostnader.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
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MSEK 
(där ej annat anges)

Jul-sep
 2021

Jul-sep 
2020

Jan-sep
 2021

Jan-sep 
2020

Proforma, 121

mån rullande
Jan-dec 

2020

Nettoomsättning 292,0 - 328,2 - 2 064,0 -

EBITDA 47,8 -0,4 50,1 -1,4 302,1 -0,9

EBITA 27,4 -0,4 28,3 -1,5 220,6 -1,0

EBITDA-marginal  %          16,4  -          15,3  - 14,6  - 

EBITA-marginal  %            9,4  -            8,6  - 10,7  - 

Justerad EBITDA ² 51,5 -0,4 58,7 -1,4 310,6 -0,9

Justerad EBITA ² 31,1 -0,4 36,8 -1,5 229,2 -1,0

Justerad EBITDA-marginal  % ²          17,6  -          17,9  - 15,1  - 

Justerad EBITA-marginal  % ²          10,7  -          11,2  - 11,1  - 

Antal aktier vid periodens 
utgång  tusental

   90 895    12 902    90 895    12 902 90 895    12 902 

EBITA per aktie  SEK ³       0,30    -0,03          0,31    -0,11                     2,43    -0,07    

Justerad EBITA per aktie  SEK ³       0,34    -0,03          0,41    -0,11                     2,52    -0,07    

1 Proformaredovisningen omfattar de 20 förvärv som tillträtts vid periodens utgång. Se vidare 
  avsnittet Proformaredovisning under Redovisningsprinciper.
2 Justerad för förvärvsrelaterade transaktionskostnader.
3 Beräknat i relation till antal aktier före och efter utspädning vid rapportperiodens utgång.

• Nettoomsättningen uppgick till 2 064,0 MSEK

• EBITA uppgick till 220,6 MSEK

• Justerad EBITA¹ uppgick till 229,2 MSEK

• Justerad EBITA¹ per aktie uppgick till 2,52 SEK

• Nettoskulden i relation till justerad proformerad EBITDA uppgick till 3,3x

Proforma, 12 månader rullande

Vestum i sammandrag per 30 september 2021
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Under det tredje kvartalet ingick vi avtal om elva 
förvärv, varav åtta tillträddes. Förvärven fördelas lika 
mellan våra två segment Infra och Services. Det störs-
ta förvärvet under kvartalet var GW Asfalt & Träd-
gårdsanläggningar, vilket är ett typiskt Vestumbolag: 
ett lönsamt, marknadsledande specialistbolag med en 
historik som sträcker sig tillbaka flera årtionden och 
där entreprenörerna blir kvar i företagsledningen för 
att fortsätta bedriva verksamheten. 

Det finns stora fördelar med att vi är en branschfo-
kuserad förvärvsdriven aktör, bland annat i för-
värvsprocessen där vi uppnår skalbarhet tack vare 
vårt nätverk av företagsledare och entreprenörer 
i portföljen, men också genom samverkanseffekter 
mellan portföljbolagen. Vi arbetar systematiskt med att 
utvinna synergier, vilket vi börjat se exempel på under 
kvartalet. En ytterligare värdedrivare är tilläggsför-
värv i befintliga portföljbolag, vilket vi under det tredje 

Vestum fortsätter att leverera hög tillväxt med god marginal och har sedan 
offentliggörandet av koncernen den 22 mars 2021 ingått avtal om 31 förvärv varav 29 
har tillträtts. För samtliga 31 förvärv bedöms den rullande 12 månaders omsättningen 
till 4 365,5 MSEK med en justerad EBITDA om 654,8 MSEK och justerad EBITA om 517,8 
MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 15,0 % samt justerad EBITA-
marginal om 11,9 %. Detta innebär att vi kraftigt överträffar vår tidigare bedömning 
om att dubblera verksamheten från tidpunkten för publiceringen av delårsrapporten 
för det andra kvartalet fram till årsskiftet. Flera betydande händelser har ägt rum efter 
utgången av det tredje kvartalet då vi bland annat etablerat oss på nya geografiska 
marknader genom förvärvet av Lakers Group, genomfört en riktad nyemission om två 
miljarder SEK och stärkt aktieägarbasen, höjt vårt finansiella tillväxtmål och revide-
rat målet för kapitalstruktur samt emitterat ett obligationslån om 1,5 miljarder SEK. 
Vestum planerar också för listbyte till Nasdaq Stockholm. Arbetet har påbörjats och 
listbytet förväntas ske inom 18 månader.

Transformativ  

period för Vestum  

VD har ordet
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kvartalet gjort vid två tillfällen, genom Takakustik och 
Skåne Montage. Flera andra portföljbolag följer samma 
strategi och med denna typ av vidarekonsolidering 
i befintliga bolag stärker vi vår marknadsposition 
ytterligare. 

Lönsamheten för koncernen har varit god med en 
bedömd 12 månaders rullande justerad EBITA-mar-
ginal om 11,1 %. Detta trots att många av våra bolag 
mötts av operativa utmaningar. Främst har det handlat 
om uppskjutna projektstarter, höjda råvarupriser och 
störningar i leverantörsledet. Vi följer noggrant ut-
vecklingen på världsmarknaden, men kan konstatera 
att våra företagsledningar hanterat detta utmanande 
år väl.

Nyckelförvärvet Lakers Group
Efter kvartalets utgång genomförde vi vårt första för-
värv utanför Sveriges gränser i norska Lakers Group 
med en omsättning om c.a 1,2 miljarder NOK och juste-
rad EBITA om 155 MNOK. Förvärvet var ett stort steg 
framåt i vår ambition att skapa den ledande nordiska 
förvärvsdrivna koncernen inom Services och Infra. 
Lakers Group har vuxit kraftigt genom förvärv och 
har etablerat en förvärvsorganisation som på kort 
tid förvärvat 25 företag inom hela den nordiska och 
nordeuropeiska regionen. Vi kommer nu att accele-
rera etableringen av Vestum Norge och har förutom 
Sverige och Norge etablerade plattformar i Storbri-
tannien, Tyskland, Danmark och Finland, vilket innebär 
att vi kommer att fortsätta vår expansiva tillväxtresa 
drivet av förvärv utanför Sverige under 2022. I sam-
band med förvärvet av Lakers Group genomförde vi en 
riktad nyemission om två miljarder SEK som tecknades 
av ett antal för Vestum nya institutionella svenska och 
internationella investerare. Intresset för nyemissio-
nen var stort och vi är stolta över att ha stärkt aktie-
ägarbasen med dessa namnkunniga investerare. 

För att förbättra kapitalstrukturen ytterligare emit-
terade vi även ett icke säkerställt obligationslån om 

1,5 miljarder SEK med ett ramverk om 3 miljarder SEK. 
Även här var intresset stort och orderboken bestod 
främst av nordiska institutionella investerare. 

Mot bakgrund av kraftig tillväxt, stärkt kapitalstruktur 
och snabbare etablering än förväntat av Vestum ut-
anför Sverige valde vi i oktober att höja det finansiella 
tillväxtmålet för koncernen till att uppnå en justerad 
EBITA om minst 3 miljarder SEK vid utgången av 2025, 
drivet av förvärv i kombination med organisk tillväxt. 
Vi justerade även målet avseende kapitalstruktur till 
att den finansiella nettoskulden i relation till justerad 
EBITDA ska vara 2,5-3,5x som genomsnitt över de 
senaste fyra kvartalen.

Nya plattformar och stärkt balansräkning 
banar väg för fortsatt hög tillväxt
Med etablerade plattformar i ett flertal nya geografier 
och med stark ledningsgrupp i Sverige och Norge, i 
kombination med kraftigt förbättrad balansräkning, 
har vi möjliggjort ett fortsatt högt förvärvstempo. Vi 
upplever konkurrens på förvärvsmarknaden men ser 
samtidigt att vår konkurrenskraft är solid, vilket vi fått 
bevisat för oss i förvärvsprocesser där entreprenö-
rer många gånger identifierar sig själva med Vestum 
och tilltalas av vår branschkunskap, entreprenöriella 
värdegrund och kultur. 

Arbetet med hållbarhetsfrågor har utvecklats positivt 
under kvartalet. Lakers Group kommer in i portföljen 
med väletablerade rutiner och processer för hållbar-
hetsrapportering. Vestum har påbörjat en rekrytering 
av hållbarhetschef, vilken förväntas vara klar före 
årsskiftet. Valberedningen i Vestum har även föresla-
git Helena Fagraeus Lundström till styrelsen. Helena 
innehar rollen som Chief Sustainability & Strategy Offi-
cer på X Shore AB och var tidigare hållbarhetschef på 
Summa Equity. Hållbarhetsrapportering på koncernni-
vå inleds i samband med årsbokslutet för 2021. 

“Vi ska fortsätta leverera 

hög tillväxt, både organiskt 

och genom förvärv”
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Klädverksamheten WeSC, som idag genererar ett 
positivt resultat, tillhör inte längre kärnverksamheten. 
Det är sedan tidigare beslutat att WeSC skall avyttras 
och vår bedömning är att detta kan ske före utgången 
av Q2 2022.

Sammantaget har vi på åtta månader skapat en väldi-
versifierad koncern bestående av över 50 specialist-
bolag inom våra två segment Services och Infra, drivet 
av en framgångsrik och aktiv förvärvsprocess där 
avtal ingåtts om 31 förvärv. Med plattformar i Sverige 
och Norge samt organisationer i ett flertal andra geo-
grafier har vi nu lagt grunden för att växla upp för-
värvstakten ytterligare under 2022. Med stolthet kan 
vi konstatera att vi attraherat många kva litetsbolag till 
Vestum, och vi ska fortsätta leverera aktieägarvärde 
genom fortsatt hög tillväxt, både genom förvärv och 
organiskt. Med vår stora kunskap inom byggindustrin, 
infrastruktur och entreprenörsledda bolag är det vår 
övertygelse att vi är marknadens främsta koncern för 
att fortsätta utveckla dessa specialistbolag över tid. 

Conny Ryk
Verkställande direktör, Vestum AB (publ)
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Om Vestum 
Vestum är en förvärvsdriven koncern som består av en sammanhållen grupp specia-
listbolag som kännetecknas av finansiell stabilitet, hållbara konkurrensfördelar och 
stark lokal förankring. Vår investerings- och ägarfilosofi grundar sig i entreprenör-
skap och långsiktighet med en decentraliserad affärsmodell. Förvärvade bolag behåller 
sina tidigare bolagsnamn, varumärken samt kultur.

Vår ambition är att växa till att bli den ledande nordiska förvärvsdrivna koncernen med utpräglat fokus på speci-
alistbolag inom byggindustrin och infrastruktur. Vi växer kontinuerligt genom förvärv av välskötta och lönsamma 
bolag inom våra fokusområden där vi tillsammans med ambitiösa entreprenörer och företagsledningar kan vara 
med och utveckla bolagen i syfte att driva lönsam tillväxt och hög kundnöjdhet. Detta gör vi genom att tillsammans 
adressera frågor inom strategi, processer och genomförande.

 Nettooms.
Just. 

EBITDA¹
Just. 

EBITA¹
Just. EBITDA-

marginal
Just. EBITA- 

marginal

Proforma, 12 mån rullande, förvärv 
tillträdda vid periodens utgång 2

2 064,0 310,6 229,2 15,1% 11,1%

Bedömd effekt 12 mån rullande, förvärv 
tillträdda efter periodens utgång 2

1 948,6 312,0 262,4 16,0% 13,5%

Bedömd effekt 12 mån rullande, ännu ej 
tillträdda förvärv 2

352,9 32,1 26,1 9,1% 7,4%

Total 4 365,5 654,8 517,8 15,0% 11,9%

Finansiella mål
Vestums övergripande mål är att skapa långsiktig lönsam tillväxt genom att förvärva och utveckla kvalitetsbolag 
med goda kassaflöden och starka marknadspositioner. Vestums finansiella mål är följande:

Vi förvärvar och vidareutvecklar fram-

stående specialistbolag med exponering 

mot byggindustrin och infrastruktur

Tillväxt
Vestums målsättning är att uppnå en justerad EBITA 
om minst 3 miljarder SEK vid utgången av 2025, drivet 
av förvärv i kombination med organisk tillväxt.

Marginal
Vestums målsättning är att minst uppnå en justerad 
EBITA-marginal om 10,0 procent.

Kapitalstruktur
Vestum har som mål att den finansiella nettoskulden 
i relation till justerad EBITDA ska vara 2,5-3,5x som 
genomsnitt över de senaste fyra kvartalen.

Utdelningspolicy
Vestums vinstmedel och tillgängliga kassaflöden ska 
till hundra procent återinvesteras i verksamheten 
och/eller användas till nya förvärv.

1 Justerad för förvärvsrelaterade transaktionskostnader.
2 Bedömd effekt på EBITA inkluderar proformerade moderbolagskostnader.
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Vestumkoncernens 
utveckling 
Väsentliga händelser under tredje kvartalet
Vestum höjde under det tredje kvartalet det finansiella målet avseende lönsamhet från 8,0 procent till 10,0 pro-
cent justerad EBITA-marginal. Bakgrunden till det höjda marginalmålet är den förväntade lönsamheten på kort 
och medellång sikt som föreligger i mixen av de förvärvade bolagen och de skalfördelar som uppnås i samverkan 
mellan portföljbolagen.

Under kvartalet har Vestum ingått avtal om att förvärva elva bolag varav två avser tilläggsförvärv till befintliga 
innehav. Åtta av dessa elva förvärv tillträddes under det tredje kvartalet. Tre förvärv som aviserats under tredje 
kvartalet tillträddes under fjärde kvartalet. Se vidare detaljerad information under avsnittet Förvärv nedan.

WeSC
Verksamheten som omfattar varumärket WeSC har fortsatt utvecklats positivt med en försäljningsökning för de 
tre första kvartalen 2021 uppgående till 715 procent. Försäljningsökningen är hänförlig till den nordamerikanska 
marknaden. Resultatet för perioden januari till september 2021 uppgick till 7,1 (-13,0) MSEK.

I samband med verksamhetsändringen från konfektion till förvärvsdriven koncern med fokus på specialistbolag 
inom byggservice och infrastruktur konstateras att verksamheten WeSC inte längre tillhör kärnverksamheten. 
Mot bakgrund av den positiva utvecklingen samt att den verksamhet som bedrivs inom ramen för varumärket 
WeSC ej ingår i Vestums kärnverksamhet har styrelsen beslutat att verksamheten skall avyttras. Bolaget har haft 
initiala kontakter med ett antal potentiella köpare. Styrelsens bedömning är att en avyttring kan ske före utgång-
en av Q2 2022 och som en konsekvens redovisas resultatet från denna verksamhet separat i resultaträkningen i 
enlighet med IFRS 5 avseende avvecklad verksamhet. Vidare redovisas tillgångar och skulder hänförliga till verk-
samheten som tillgångar som innehas för försäljning respektive skulder som har direkt samband med tillgångar 
som innehas för försäljning.

MSEK
Jul-sep 

2021
Jul-sep 

2020
Jan-sep 

2021
Jan-sep 

2020
Jan-dec 

2020

Försäljning från verksamhet under avyttring 45,8 2,8 86,4 10,6 21,5

Kostnader från verksamhet under avyttring -40,5 -6,7 -79,3 -23,6 -38,6

Resultat från verksamhet under avyttring                 5,3 -3,9                 7,1 -13,0 -17,0 

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning för den kvarvarande verksamheten för det tredje kvartalet uppgick till 292,0 (0,0) 
MSEK. Koncernens nettoomsättning för den kvarvarande verksamheten för de första nio månaderna 2021 upp-
gick till 328,2 (0,0) MSEK.

Resultat
Resultatet före av- och nedskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) för den kvarvarande verksamheten för 
det tredje kvartalet uppgick till 27,4 (-0,4) MSEK. Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 11,8 (-4,7) 
MSEK.
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Resultatet före av- och nedskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) för den kvarvarande verksamheten 
för de första nio månaderna 2021 uppgick till 28,3 (-1,5) MSEK. Justerad EBITA, dvs. EBITA justerat för transak-
tionskostnader hänförliga till genomförda förvärv, uppgick till 36,8 (-1,5) MSEK. Förvärv tillträdda under perio-
den januari till september har påverkat resultatet med 38,4 (0,0) MSEK. Justerad EBITA hänförlig till genomförda 
förvärv uppgick till 47,0 (0,0) MSEK. Resultat efter skatt för perioden uppgick till 11,3 (-15,6) MSEK. 

Finansiell ställning och likviditet
Tredje kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 42,6 
(-0,7) MSEK. Det totala löpande kassaflödet uppgick till -20,4 (0,5) MSEK. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet för januari-september 2021 
uppgick till 36,9 (-0,5) MSEK. Det totala löpande kassaflödet uppgick till -21,0 (-3,6) MSEK.

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 183,4 (1,8) MSEK.

Vid utgången av perioden hade koncernen en nettoskuld om 1 018,2 MSEK. Nettoskulden / justerad proformerad 
EBITDA var 3,3x. Totala skulder uppgick till 1 975,6 (21,8) MSEK per den 30 september 2021. De räntebärande 
skulderna, inklusive leasingskulder, uppgick till 1 201,6 MSEK per den 30 september 2021.

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 1 042,5  (-6,7) MSEK. Eget kapital i moderbolaget uppgick till 1 038,4 
(27,3) MSEK.

Investeringar
Koncernens investeringar under tredje kvartalet exklusive förvärv uppgick till 9,1 (0,0) MSEK. Koncernens 
investeringar under de första nio månaderna exklusive förvärv uppgick till 9,5 (0,0) MSEK. Total köpeskilling för      
förvärv av dotterbolag uppgick till 1 001,8 (0,0) MSEK under tredje kvartalet och 2 044,1 (0,0) MSEK för de första 
nio månaderna. Se vidare avsnittet Förvärv.

Personal
Antalet heltidsanställda på balansdagen 30 september 2021 uppgick till 837 (0) personer.

Moderbolaget
Moderbolaget hade under perioden januari – september 2021 en nettoförsäljning om 0,0 (2,7) MSEK. Rörelsere-
sultatet uppgick till -8,5 (1,2) MSEK. Finansnettot uppgick till -7,8 (-0,6) MSEK. Periodens resultat uppgick till -16,3 
(0,5) MSEK. Balansomslutningen uppgick per den 30 september 2021 till 2186,1 (39,4) MSEK, varav eget kapital 
utgjorde 1 038,4 (27,3) MSEK. Likvida medel i moderbolaget uppgick till 22,4 (0,4) MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Sedan tredje kvartalets utgång har Vestum höjt det finansiella målet avseende tillväxt samt justerat det finansiella 
målet avseende kapitalstruktur. Koncernens nya tillväxtmål är att uppnå en justerad EBITA om minst 3 miljarder 
SEK vid utgången av 2025, drivet av förvärv i kombination med organisk tillväxt. Det tidigare tillväxtmålet var 
att årligen genomföra förvärv som tillför proformerad omsättning om minst 2 miljarder SEK och proformerad 
justerad EBITA om minst 200 miljoner SEK. Kapitalstrukturen justerades till att den finansiella nettoskulden i re-
lation till justerad EBITDA ska vara 2,5-3,5x som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen. Övriga finansiella mål 
kvarstår oförändrade.

Vidare genomfördes en riktad nyemission uppgående till två miljarder SEK som tecknades av ett antal för Vestum 
nya institutionella svenska och internationella investerare. Bolaget har även emitterat ett icke säkerställt obli-
gationslån om 1,5 miljarder SEK med ett ramverk om 3 miljarder SEK. Efter tredje kvartalets utgång har Vestum 
även ingått avtal om att förvärva åtta bolag varav ett avser tilläggsförvärv till befintliga innehav. Sedan det tredje 
kvartalets utgång har nio förvärv tillträtts. Se vidare detaljerad information under avsnittet Förvärv nedan.
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Förvärv
Vestum har haft en fortsatt hög förvärvstakt under tredje kvartalet. Elva förvärv har tillträtts under kvartalet, 
nio förvärv  har tillträtts efter kvartalets utgång, och två förvärv har avtalats men ännu inte tillträtts. Totalt under 
perioden januari till september 2021 har Vestum ingått avtal med 23 förvärv varav 20 tillträddes under perioden. 
Motsvarande siffror är per rapportens datum 31 avtalade förvärv varav 29 tillträtts.

Tillträdda förvärv vid periodens utgång
Vestum genomförde under perioden januari till september 2021 totalt 20 förvärv. I samtliga fall förvärvades 100 
procent av aktierna. Enligt överenskommelser om villkorade tilläggsköpeskillingar ska koncernen betala kontant 
ersättning kombinerat med emission av aktier kopplad till framtida resultat. Maximalt ej diskonterat belopp som 
kan komma att utbetalas till de tidigare ägarna uppgår till 265 MSEK där hela beloppet avser förvärv genomförda 
under tredje kvartalet 2021. Total skuldförd tilläggsköpeskilling uppgår till 216 MSEK. Transaktionskostnader 
för förvärven har belastat koncernens resultat under perioden med 8,6 MSEK. Dessa redovisas under Övriga 
rörelsekostnader i resultaträkningen. Den goodwill om 1 178 MSEK som uppstått genom förvärven representer-
ar framtida ekonomiska fördelar men som inte är enskilt identifierade och separat redovisade.

Tillträdda förvärv vid periodens utgång Segment Tillträde
Proformerad 

årlig omsättning
Proformerad 

årlig EBITA
Antal 

anställda

Rosenqvist Entreprenad AB Infra juni                272,4              23,5 62

Skandinaviska Områdesskydd AB & Kenit 
Produkt AB

Infra juni                121,8                 12,0 31

Sanera Stockholm AB Services juni                   45,9                   7,8 28

Installera SW AB Services juni                   47,0                   5,4 31

MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB Infra juni                   89,9 15,5 27

Mälardalens Spår & Anläggning AB Infra juni                   88,3                13,3 24

GGAL Group AB Infra juni                148,6                15,1 61

FlexiRail AB Infra juni                   22,4                   5,1 0

Containertjänst i Tyresö AB Infra juni                   91,8 19,1 23

We Ar(e) Group AB Services juli                232,4                15,7 127

F Forsmans VVS AB Services juli                   43,2                   5,2 16

Powerstruc AB Infra augusti                   41,1                10,4 23

Plåtslagaren GH Johansson AB Services augusti                   89,2                   7,3 44

Paradox Security AB Infra september                      8,5                   0,2 7

Skåne Montage AB Services september                   27,2                   1,6 19

SweRör J.Borg AB Services september                   99,9                14,3 51

Hyrex AB Infra september                113,0                10,2 83

Hanell Entreprenad i Gävle AB Infra september                   90,6                19,9 49

Arctic Infra AB Infra september                195,1                14,7 56

Markax AB Infra september                195,8                12,5 60

            2 064,0 228,7            822 
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MSEK 
Tillträdda 

apr-jun 2021 
Tillträdda 

jul-sep 2021 Totalt 

Immateriella tillgångar 292,7 334,3 626,9

Övriga anläggningstillgångar 83,1 87,1 170,2

Övriga omsättningstillgångar 187,9 273,6 461,5

Likvida medel 149,4 62,2 211,5

Kortfristiga skulder -159,2 -261,7 -420,9

Uppskjuten skatteskuld -87,7 -74,2 -161,9

Övriga avsättningar och skulder -4,6 -16,5 -21,0

Nettotillgångar 461,6 404,9 866,4

    

Goodwill 580,8 596,9 1 177,7

Köpeskilling 1 042,4 1 001,8 2 044,1

    

Köpeskilling 1 042,4 1 001,8 2 044,1

Villkorad köpeskilling -4,0 -212,0 -216,0

Egetkapitalandelar -371,9 -367,7 -739,7

Likvida medel i förvärvade bolag -149,4 -62,2 -211,5

Påverkan på likvida medel 517,1 359,8 876,9

 

Påverkan på resultaträkningen, Jan-sep 2021 

Nettoomsättning 254,4 73,9 328,3

EBITA 40,4 6,7 47,1

Påverkan på resultaträkningen om förvärven varit en del 
av koncernen den 1 januari 2021

Nettoomsättning 696,2 851,9 1 548,1

EBITA 84,0 83,9 168,0

Effekter av förvärv tillträdda vid periodens utgång
Förvärven genomförda under perioden januari till september 2021 har följande effekter på koncernens tillgång-
ar och skulder. Effekterna är i samtliga fall preliminära. Eventuella justeringar i samband med slutgiltig förvärvs-
analys bedöms inte få väsentlig påverkan på koncernens resultat eller finansiella ställning.
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Förvärv tillträdda efter periodens utgång
Vestum har sedan tredje kvartalets utgång genomfört nio förvärv. Förvärven tillträddes under oktober och no-
vember och konsolideras från samma månader. I samtliga fall förvärvades 100 procent av aktierna. Enligt över-
enskommelser om villkorade tilläggsköpeskillingar ska koncernen betala kontant ersättning kopplad till framtida 
resultat. Maximalt ej diskonterat belopp som kan komma att utbetalas till de tidigare ägarna uppgår till 236 MSEK 
där hela beloppet avser förvärv genomförda efter det tredje kvartalet 2021. 

Tillträdda efter periodens utgång Segment Tillträde
Bedömd årlig 

omsättning
Bedömd årlig 

EBITA
Antal 

anställda

Takakustik i Stockholm AB Services oktober                   96,3                   7,9 68

Universalisolering Fredriksson AB Services oktober                   62,9                   8,0 46

Ekmans Ståldörrar AB Services oktober                   95,1                16,5 14

GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB Infra november                224,3                41,9 80

Lakers Group AS Services november             1 167,2 153,3 400

Malte Rutberg Entreprenad AB Infra november                111,3                23,2 16

Amsler Hiss AB Services november                   83,6                   6,3 38

Elcentralen Nacka AB Services november                   25,1                   7,5 16

KWA Isolerteknik AB Services november                   82,8                11,6 47

               1 948,6 276,3          725 

Avtalade men ännu ej tillträdda förvärv
Vestum har ingått avtal om att genomföra två förvärv där tillträdet planeras äga rum efter publiceringen av 
denna rapport. I samtliga fall förvärvas 100 procent av aktierna.

Ännu ej tillträdda Segment Tillträde
Bedömd årlig 

omsättning
Bedömd årlig 

EBITA
Antal 

anställda

Infracon Sverige AB Infra november                305,0                22,4 122

Tannefors Glas AB Services november                   47,9                   5,4 18

               352,9                27,8            140 
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Koncernens resultaträkning 
i sammandrag

MSEK Jul-sep 2021 Jul-sep 2020 Jan-sep 2021 Jan-sep 2020 Jan-dec 2020

Nettoomsättning 292,0                      - 328,2                        -                        - 

Material och köpta tjänster -139,3                      - -156,4                        -                        - 

Övriga externa kostnader -33,4 -0,5 -36,0 -1,5 -1,9

Personalkostnader -69,2                      - -78,7 -0,0 -0,0

Övriga rörelseintäkter 1,0 0,1 1,2 0,1 1,1

Övriga rörelsekostnader -3,3                      - -8,3                        -                        - 

EBITDA 47,8 -0,4 50,1 -1,4 -0,9

Avskrivningar exkl. förvärvade 
övervärden -20,4 -0,0 -21,9 -0,0 -0,0

EBITA 27,4 -0,4 28,3 -1,5 -1,0

Avskrivningar hänförliga till 
förvärvade övervärden -12,0

               
      - -13,2

                      
 - 

                      
 - 

Rörelseresultat (EBIT) 15,4 -0,4 15,1 -1,5 -1,0

Finansnetto -7,2 0,0 -9,9 -0,8 -1,1

Resultat före skatt 8,2 -0,7 5,2 -2,6 -2,1

Skatt -1,7                      - -1,1                        -                        - 

Resultat från kvarvarande 
verksamheter

6,5 -0,7 4,1 -2,6 -2,1

Resultat från verksamhet under 
avyttring 5,3 -3,9 7,1 -13,0 -17,0

Periodens resultat 11,8 -4,7 11,3 -15,6 -19,1

Periodens resultat hänförligt till:   

Moderbolagets aktieägare 11,0 - 10,5 - -

Innehav utan bestämmande 
inflytande

0,8 - 0,8 - -

Genomsnittligt antal aktier under 
perioden före och efter 
utspädning (i tusental aktier) 1

86 809 12 902 46 411 12 047 12 262

Utestående antal aktier vid 
periodens slut

90 895 015 12 902 192 90 895 015 12 902 192 12 902 192

Periodens resultat per aktie före 
och efter utspädning, SEK

0,13 -0,36 0,12 -1,21 -1,48

1 Genomsnittligt antal aktier för 2020 är justerade med hänsyn till den omvända split som gjordes i början av juli 2020.
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Koncernens rapport över totalresultat

MSEK Jul-sep 2021 Jul-sep 2020 Jan-sep 2021 Jan-sep 2020 Jan-dec 2020

Periodens resultat 11,8 -4,7 11,3 -15,6 -19,1

Övrigt totalresultat

Valutakursdifferenser vid 
omräkning av utländska 
verksamheter -0,1 0,6 -0,3 0,9 2,5

Totalresultat för perioden 11,7 -4,1 11,0 -14,7 -16,6
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Koncernens balansräkning i sammandrag
MSEK 30 sep 2021 30 sep 2020 31 dec 2020

Immateriella anläggningstillgångar 1 797,2 0,1 0,0

Materiella anläggningstillgångar 153,2   -   - 

Nyttjanderättstillgångar 321,3   -   - 

Finansiella anläggningstillgångar 5,5   -   - 

Övriga anläggningstillgångar 0,2   -   - 

Summa anläggningstillgångar 2 277,4 0,1 0,0

Varulager 32,4 -0,0 0,0

Kundfordringar 287,2 0,0 0,1

Övriga kortfristiga tillgångar 162,9 0,8 0,1

Tillgångar som innehas för försäljning 74,7 12,4 23,7

Likvida medel 183,4 1,8 2,4

Summa omsättningstillgångar 740,6 15,0 26,4

Summa tillgångar 3 018,0 15,1 26,4

Eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare

1 041,2 -6,7 -8,6

Innehav utan bestämmande inflytande 1,2   -   - 

Summa eget kapital 1 042,5 -6,7 -8,6

Avsättningar 4,6   -   - 

Långfristiga räntebärande skulder 733,6   -   - 

Långfristiga leaseskulder 248,0   -   - 

Uppskjutna skatter 157,4   -   - 

Övriga långfristiga skulder 141,7   -   - 

Summa långfristiga skulder 1 285,2                       -                     - 

Kortfristiga räntebärande skulder 151,7   -   - 

Kortfristiga leaseskulder 68,3   -   - 

Leverantörsskulder 193,8 3,2 0,7

Övriga kortfristiga avsättningar och 
skulder

236,3 5,5 0,8

Skulder som har direkt samband med 
tillgångar som innehas för försäljning

40,2 13,1 33,6

Summa kortfristiga skulder 690,3 21,8 35,1

Summa skulder 1 975,6 21,8 35,1

Summa eget kapital och skulder 3 018,0 15,1 26,4
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Förändring av eget kapital

MSEK 30 sep 2021 30 sep 2020 31 dec 2020

Ingående eget kapital per 1 januari 2020 -8,6 -4,4 -4,4

Periodens resultat 11,3 -15,6 -19,1

Periodens övriga totalresultat -0,3 0,9 2,5

Periodens totalresultat 11,0 -14,7 -16,6

Nyemission 1 042,0 13,1 13,1

Emissionskostnader -2,3 -0,7 -0,7

Innehav utan bestämmande inflytande som uppkommit vid 
förvärv av dotterföretag

0,4 - -

Transaktioner med ägare 1 040,1 12,4 12,4

Utgående eget kapital 1 042,5 -6,7 -8,6

Eget kapital hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 1 041,3 -6,7 -8,6

Innehav utan bestämmande inflytande 1,2 - -
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Koncernens kassaflödesanalys

MSEK Jul-sep 2021 Jul-sep 2020 Jan-sep 2021 Jan-sep 2020 Jan-dec 2020

Resultat före skatt 8,2 -0,7 5,2 -2,6 -2,1

Övriga justeringar för icke 
kassaflödespåverkande poster

34,5                          - 31,7 2,1 2,1

Kassaflöde före förändring av 
rörelsekapital

42,6 -0,7 36,9 -0,5 0,1

Förändring av rörelsekapital -57,1 1,3 -51,4 -3,0 -8,1

Betald skatt -6,0 -0,1 -6,5 -0,1 0,0

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

-20,4 0,5 -21,0 -3,6 -8,1

Köp av immateriella 
anläggningstillgångar

-2,1                          - -0,0 -2,1 -2,1

Köp av materiella anläggningstillgångar -9,5 -0,4 -10,0 -0,4 -0,0

Förvärv av dotterbolag/rörelse -421,8                          - -1 088,5                           - -0,0

Avkastning från övriga finansiella 
anläggningstillgångar

0,5                          - 0,5                           -                            - 

Övrigt -0,0 -0,9 0,0 -0,9 -0,1

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten

-433,0 -1,4 -1 098,0 -3,5 -2,2

Upptagna lån 380,9                          - 847,5                           -                            - 

Amortering av leasingskuld -12,2 -0,8 -13,8 -0,9 -0,0

Nyemissioner och övriga kapitaltillskott -0,4 -0,4 300,0 -0,4 0,0

Nettoförändring av övriga långfristiga 
skulder -0,8 0,8 -0,8 0,7 0,0

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten

367,5 -0,4 1 133,0 -0,6 0,0

Kassaflöde från kvarvarande 
verksamheten

-85,9 -1,3 14,0 -7,6 -10,2

Kassaflöde från verksamhet under 
avyttring 7,3 -1,6 -44,9 6,9 10,2

Periodens kassaflöde -78,5 -3,0 -30,9 -0,7 -0,0

Likvida medel vid periodens början 199,6 4,8 2,4 2,6 2,6

Summa periodens kassaflöde -78,5 -3,0 -30,9 -0,7 -0,0

Kursdifferens i likvida medel 0,2 -0,0 0,3 -0,1 -0,2

Likvida medel från förvärv av 
dotterföretag 62,2

                           
- 211,5

                           
- 

                        
   - 

Likvida medel vid periodens slut 183,4 1,8 183,4 1,8 2,4
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Moderbolagets resultaträkning  
i sammandrag

MSEK Jul-sep 2021 Jul-sep 2020 Jan-sep 2021 Jan-sep 2020 Jan-dec 2020

Nettoomsättning -0,0 2,7 -0,0 2,7 2,7

Övriga externa kostnader -3,6 -0,5 -6,4 -1,5 -2,1

Personalkostnader -1,5 0,0 -1,9 -0,0 -0,0

Övriga rörelseintäkter 0,2 0,1 0,2 0,1 1,1

Övriga rörelsekostnader 4,7 0,0 -0,2 0,0 0,0 

Avskrivningar -0,1 -0,0 -0,1 0,0 0,0

Rörelseresultat -0,3 2,2 -8,5 1,2 1,6

Finansnetto -5,3 -0,2 -7,8 -0,6 -1,0

Resultat från aktier i dotterföretag - - - - -12,4

Resultat före skatt -5,7 2,0 -16,3 0,5 -11,8

Periodens resultat -5,7 2,0 -16,3 0,5 -11,8
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Moderbolagets balansräkning  
i sammandrag

MSEK 30 sep 2021 30 sep 2020 31 dec 2020

Immateriella tillgångar 0,0 0,1 0,0

Materiella anläggningstillgångar 2,4 - -

Finansiella anläggningstillgångar 2 047,6 31,5 31,8

Summa anläggningstillgångar                              2 050,0                           31,6                             31,8

Fordringar hos koncernföretag 101,4 7,4 13,3

Övriga kortfristiga tillgångar 12,2 0,0 0,1

Likvida medel 22,4 0,4 0,6

Summa omsättningstillgångar                                   136,1                             7,8                             14,0

Summa tillgångar                                2 186,1                          39,4                            45,8

Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 1 038,4 27,3 15,0

Summa eget kapital                               1 038,4                          27,3                             15,0

Långfristiga räntebärande skulder 720,6   -   - 

Övriga långfristiga skulder 140,0   -   - 

Summa långfristiga skulder 860,6                            -                            - 

Kortfristiga räntebärande skulder 139,6   -   - 

Kortfristiga skulder till koncernföretag 58,2 - -

Leverantörsskulder 4,9 2,2 0,7

Övriga kortfristiga avsättningar och 
skulder

84,3 9,9 30,1

Summa kortfristiga skulder                                  287,1                            12,1                            30,8

Summa skulder                                1 147,7                            12,1                            30,8

Summa eget kapital och skulder                                2 186,1                          39,4                            45,8
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Nyckeltal

Definitioner av alternativa nyckeltal

Nyckeltal Definition Syfte

EBITDA Resultat före skatt på periodens resul- 
tat, finansiella poster och avskrivningar 
på materiella och immateriella anlägg- 
ningstillgångar och koncernmässiga 
övervärden.

EBITDA används för att mäta resultatet från 
den löpande verksamheten, oberoende av 
avskrivningar.

EBITDA-marginal EBITDA i procent av nettoomsättning. EBITDA-marginalen sätter det underliggande 
rörelseresultatet, oberoende av avskrivningar, 
i relation till nettoomsättningen.

Justerad EBITDA Avser EBITDA justerad för förvärvsre- 
laterade transaktionskostnader.

Justerad EBITDA används av företagsledningen 
för att mäta den underliggande resultatutveck- 
lingen.

Justerad EBITDA-marginal Justerad EBITDA i procent av net- 
toomsättning.

Den justerade EBITDA-marginalen sätter just- 
erad EBITDA i relation till nettoomsättningen.

EBITA Rörelseresultatet före avskrivningar på 
koncernmässiga övervärden.

EBITA används för att mäta det underliggan- 
de rörelseresultatet före avskrivningar på 
koncernmässiga övervärden från den löpande 
verksamheten.

EBITA-marginal EBITA i procent av nettoomsättning. EBITA-marginalen sätter det underliggan- 
de rörelseresultatet före avskrivningar på 
koncernmässiga övervärden i relation till 
nettoomsättningen.

Justerad EBITA Avser EBITA justerad för förvärvsrelat- 
erade transaktionskostnader.

Justerad EBITA används av företagsledningen 
för att mäta den underliggande resultatutveck- 
lingen.

Justerad EBITA-marginal Justerad EBITA i procent av nettoomsät- 
tning.

Den justerade EBITA-marginalen sätter just- 
erad EBITA i relation till nettoomsättningen.

EBIT Rörelseresultatet. Resultat före skatt på 
periodens resultat och finansiella poster.

EBIT används för att mäta det underliggande 
rörelseresultatet från den löpande verksam- 
heten.

EBIT-marginal EBIT i procent av nettoomsättning. EBIT-marginalen sätter det underliggande 
rörelseresultatet i relation till nettoomsättnin- 
gen.

Nettoskuld Långfristiga och kortfristiga rän- 
tebärande skulder (inklusive leasing- 
skulder) reducerat med likvida medel.

Nettoskuld används för att tydliggöra hur stor 
skulden är minus nuvarande likvida medel (som 
i teorin skulle kunna användas att amortera 
lån).

Nettoskuld i relation till 
justerad proformerad 
EBITDA

Avser nettoskuld dividerad med justerad 
proformerad EBITDA

Nyckeltalet kan användas till att bedöma kon- 
cernens finansiella hävstång.
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Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av 
International Accounting Standards Boards (IASB) samt de tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Commit-
tee (IFRIC) som har antagits av Europeiska kommissionen för användning inom EU. De standarder och
tolkningsuttalanden som tillämpas är de som är gällande per den 1 januari 2021 och som då antagits av EU. Vidare 
har rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner, 
tillämpats. Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Vidare har 
tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen tillämpats. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2, Redovisning för juridisk per- 
son. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats i delårsrapporten som i den senaste 
årsredovisningen (WeSC 2020). Dock har, med anledning av den verksamhetsförändring som skett i bolaget, en 
del standarder och tolkningar som ej tidigare varit relevanta för koncernen tillkommit. Dessa avser rörelseför- 
värv och leasingavtal och beskrivs nedan. Avrundningar kan förekomma i tabeller och räkningar, vilket får till följd 
att angivna totalbelopp inte alltid är en exakt summa av de avrundade delbeloppen.

Rörelseförvärv
Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv. Den ersättning som överförs av kon- 
cernen för att erhålla bestämmande inflytande över ett dotterbolag beräknas som summan av verkliga värden på 
förvärvsdagen på de överlåtna tillgångarna, de övertagna skulderna och de egetkapitalandelar som emitterats 
av koncernen, vilket innefattar det verkliga värdet för en tillgång eller skuld som uppkommit vid en överens- 
kommelse om villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppkommer i posten 
övriga rörelsekostnader. Förvärvade tillgångar och övertagna skulder värderas till det verkliga värdet per 
förvärvstidpunkten. Om det vid ett förvärv av en rörelse uppstår en positiv skillnad mellan anskaffningsvärde och 
verkligt värde på förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder utgör skillnaden goodwill. Good- 
will värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill testas årligen för 
nedskrivningsbehov.

Leasingavtal
Leasingavtalen inom koncernen omfattar lokaler, bilar, verktyg och maskiner. Leasingavtalen redovisas i ba- 
lansräkningen, förutom kortfristiga leasingavtal (leasingavtal med en löptid på 12 månader eller kortare) och 
leasingavtal med lågt underliggande tillgångsvärde. Vid avtalets början bedömer koncernen huruvida ett avtal 
ger rätt att kontrollera användningen av en identifierad tillgång för en period mot ersättning, i vilket fall den 
klassificeras som ett leasingavtal. Koncernen redovisar en nyttjanderätt (leasingtillgång) och en leasingskuld vid 
leasingavtalets startdatum. Nyttjanderättstillgången värderas initialt till ett anskaffningsvärde som omfattar det 
initiala beloppet för leasingskulden justerat för eventuella leasingavgifter som erlades före inledningsda- gen 
plus eventuella initiala direkta kostnader och en uppskattning av kostnader för att återställa underliggande 
tillgång, med avdrag för eventuella erhållna rabatter. Nyttjanderättstillgången skrivs därefter av linjärt under 
nyttjandeperioden, vilken anses motsvara leasingperioden. Leasingavtalen i koncernen löper normalt på 3-5 år 
med undantag för ett begränsat antal lokalhyresavtal som löper på längre tid. Nyttjanderättstillgången justeras
periodiskt för vissa omvärderingar av leasingskulden och eventuella nedskrivningar. Leasingskulden uppskattas   
initialt till nuvärdet av utestående leasingavgifter, diskonterade med hjälp av den implicita räntan i leasingavtalet 
eller, om denna ränta inte kan bestämmas, koncernens marginella låneränta. I allmänhet använder koncernen
sin marginella upplåningsränta som diskonteringsränta. Leasingskulden värderas till upplupet anskaffningsvär- 
de med tillämpning av effektivräntemetoden och omvärderas när förändringar i framtida leasingavgifter uppkom-
mer genom förändring av index eller om koncernen ändrar sin bedömning av om den kommer att utgöra ett köp, 
förlängning eller avsluta leasingavtalet. En motsvarande justering görs av den redovisade summan av nytt-
jandevärde med eventuellt överskott över tillgångens redovisade värde som då redovisas i resultaträkningen. 
Koncernen har valt  att inte redovisa leasingtillgångar och leasingskulder för kortfristiga leasingavtal (leasingav-
tal med en löptid på 12 månader eller kortare) och leasing av tillgångar med lågt underliggande tillgångsvärde. 
Tillgångsvärde understigande estimerat marknadsvärde om 45 000 kronor redovisas ej. Koncernen redovisar 

Övrig information
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hyreskostnaderna i  samband med dessa leasingavtal som en kostnad linjärt över leasingperioden. Alla hyresavtal 
bedöms individuellt för respektive bolag.

Ny uppställningsform för resultat- och balansräkning
Med anledning av den verksamhetsförändring som skett i bolaget har Vestum ändrat uppställningsform för 
resultat - och balansräkning. Den nya uppställningsformen har inneburit vissa omklassificeringar vilka dock inte 
har någon väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna. Vestum redovisar resultatet från WeSC:s verksam- 
het separat i resultaträkningen i enlighet med IFRS 5 avseende avvecklad verksamhet. Vidare redovisas vissa an- 
läggningstillgångar som tillgångar som innehas för försäljning. Jämförelsesiffrorna för 2020 har räknats om vad 
gäller resultaträkning, balansräkning samt vissa Alternativa nyckeltal. Se även nedan följande avsnitt om IFRS 5.

Nya och tillkommande redovisningsprinciper
Vid dagen för publiceringen av denna delårsrapport har övriga standarder, ändringar och tolkningar av befintli- 
ga standarder som ännu inte trätt i kraft eller publicerats av IASB, ej heller tillämpats i förtid av koncernen.

IFRS 5
Styrelsen har fattat ett beslut avseende avyttring av verksamheten som bedrivs inom ramen för varumärket 
WeSC. Styrelsens bedömning är att en avyttring med stor sannolikhet kommer att ske inom tolv månader och som 
en konsekvens redovisas resultatet från denna verksamhet separat i resultaträkningen i enlighet med IFRS 5 
avseende avvecklad verksamhet. Vidare redovisas tillgångar och skulder hänförliga till verksamheten som
tillgångar som innehas för försäljning respektive skulder som har direkt samband med tillgångar som innehas för 
försäljning.

Proformaredovisning
Mot bakgrund av Vestums snabba tillväxt har bolaget valt att upprätta en proformaredovisning. Syftet med 
proformaredovisningen är att ge en översiktlig bild av koncernens resultat- och balansräkning för perioden 1 
oktober 2020 – 30 september 2021 som om förvärven, vilka tillträtts innan den 30:e september 2021 och som 
beskrivits ovan, genomförts den 1 oktober 2020. Proformaredovisningen har endast till syfte att informera och 
belysa fakta och avser att beskriva en hypotetisk situation. Den finansiella proformainformationen behöver inte 
nödvändigtvis återspegla koncernens faktiska resultat och/eller finansiella ställning om förvärven hade genom-
förts per det tidigare datum som anges ovan, och sådan finansiell proformainformation bör inte ses som en 
indikation på koncernens resultatutveckling eller finansiella ställning för någon framtida period. Proformainfor-
mationen bör läsas tillsammans med övrig information i denna delårsrapport.

Proformaredovisningen har upprättats i enlighet med Vestums redovisningsprinciper. Vid upprättandet av 
proformainformationen har en analys gjorts av effekterna av skillnader i redovisningsprinciper mellan Vestum 
och de förvärvade bolagen. De förvärvade bolagens finansiella information har i tillämpliga delar anpassats till 
Vestums redovisningsprinciper. Detta gäller främst IFRS 16 – Leasingavtal och periodisering av kostnader. An- 
gående IFRS 16 har Vestum analyserat de förvärvade bolagens leasingavtal per tillträdesdagen och gör i profor- 
maredovisningen antagandet att den effekt som de leasingavtal som finns per tillträdesdagen bedöms ha över den 
kommande tolvmånadersperioden även skulle gälla för proformaperioden, dvs. 1 oktober 2020 – 30 september 
2021. 
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Segmentrapportering
Vestum delar in verksamheten i två segment: services (Services) och infrastruktur (Infra). Dessa två segment 
har Vestum identifierat som kompletterande, både över en konjunkturcykel och säsongsmässigt I samband med 
pressmeddelanden vid framtida förvärv kommer det att framgå vilket segment förvärven tillhör. Vestum har som 
målsättning att på koncernnivå och över tid hålla en jämn fördelning mellan segmenten.

Services
Inom services ingår specialistbolag som bistår bygg- och anläggningsbranschen med diverse tjänster. Oftast 
agerar dessa bolag underentreprenörer och kan exempelvis vara specialiserade inom VVS, undertak, el, 
montagearbeten, golv, fasadpartier, rivning, osv. 

Infrastruktur
Inom infrastruktur (Infra) ingår specialistbolag som utför arbeten inom mark & anläggning, vatten & avlopp, vägar, 
broar, osv. Marknaden drivs av stora infrastruktursatsningar och omfattande underhållsbehov och präglas inte
sällan av lokalt starka aktörer.

MSEK  Jul-sep 2021 Jan-sep 2021

Infra    

 Nettoomsättning 167,0 199,3

 EBITDA 43,1 53,0

 EBITA 27,7 36,2

Services    

 Nettoomsättning 125,0 129,0

 EBITDA 14,7 15,3

 EBITA 10,4 10,9

HQ¹    

 EBITDA -10,1 -18,2

 EBITA -10,7 -18,8

1 Inklusive förvärvsrelaterade transaktionskostnader
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Vestums främsta riskfaktorer utgörs av marknadsrisker såsom förändringar av det allmänna marknadsläget 
och/eller rådande konkurrenssituation.

Vidare är koncernen utsatt för operativa risker såsom projekt-, kund- och kvalitetsrisker.  

Koncernen är även exponerad mot finansiella risker såsom valuta-, ränte-, motparts- och kreditrisker. 
Vestum hänvisar även till den på hemsidan publicerade bolagsbeskrivningen för kompletterande information om 
risker och osäkerhetsfaktorer.

Ägare
De tio största ägarna per den 30 september 2021 enligt Euroclear.

Namn  Antal aktier Andel

Conny Ryk (Ryk Group AB) 18 548 319 21,2%

Anders Rosenqvist (Rosenqvist Gruppen AB) 9 891 450 11,3%

Per Åhlgen (GoMobile Nu AB) 7 309 887 8,4%

Olof Andersson 4 500 000 5,2%

Olle Nykvist 4 500 000 5,2%

Simon Rydin Göthberg 4 500 000 5,2%

Erkan Sen 4 500 000 5,2%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 3 927 417 4,5%

Swedbank Försäkring AB 3 737 077 4,3%

Nordea Livförsäkring Sverige AB 3 617 088 4,1%

Summa de 10 största ägarna, innehavsmässigt 65 031 238 74,4%

Summa övriga ägare 22 401 487 25,6%

Summa samtliga innehav 2021-09-30 87 432 725 100,0%
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Närståendetransaktioner
Under perioden har utestående skuld om 1 MSEK till Johan Heijbel, som är styrelseledamot i Vestum, lösts i sin 
helhet. Koncernen har därmed vid periodens utgång inga utestående skulder till närstående.

Containertjänst i Tyresö Aktiebolag har ingått hyresavtal avseende fastigheterna Sollentuna Respiten 2 och Hud-
dinge Kranbilen 1, som ägs av Conny Ryk genom bolag. Hyrestiden för respektive hyresavtal löper från och med 
den 1 juli 2021 till och med den 30 juni 2041. Containertjänst i Tyresö Aktiebolag betalar marknadsmässig hyra 
under hyresavtalen med sedvanliga villkor om hyrestillägg och indexering. Containertjänst i Tyresö Aktiebolag 
erhåller hyresrabatt under åren 2021, 2022 och 2023.  

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

2021-11-29

Per Åhlgren
Styrelsens ordförande

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknad-
smissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentlig-
görande den 29 november 2021 kl. 07:30 CET

Johan Heijbel
Styrelseledamot

Olle Nykvist
Styrelseledamot

Anders Rosenqvist
Styrelseledamot

Conny Ryk
Verkställande direktör
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Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2021 publiceras den 24 februari 2022.

Delårsrapporten för första kvartalet 2022 publiceras den 20 maj 2022.

Ytterligare information lämnas av:
Aktieägarfrågor: 
Kommunikations- och IR-ansvarig, 
Olle Nykvist, +46 72 177 61 54

Verksamhetsfrågor: 
Verkställande direktör, 
Conny Ryk, +46 70 775 53 10

Bolagets adress
Vestum AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 27 
111 45 Stockholm 
Sweden

E-mail: info@vestum.se 
Hemsida: www.vestum.se

Bolagsuppgifter
Org nr 556578-2496
Styrelsens säte: Stockholms län, Stockholms kommun

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på 
Nasdaq First North Growth Market, bolagets Certified 
Adviser är G&W Fondkommission: 
telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.


