Täby den 28 oktober 2016

PRESSMEDDELANDE

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016
STARK TILLVÄXT INOM MARKANLÄGGNING UNDER ÅRETS TREDJE KVARTAL
Under det tredje kvartalet har efterfrågan utvecklats positivt inom flera delområden
Stockwik verkar på, även om våra verksamheter fortsatt upplever en stor variation
mellan olika segment. I segmentet markservice har efterfrågan varit särskilt positiv
inom anläggningsområdet. Även vad beträffar markskötsel har perioden varit
intensiv som den så ofta är på grund av säsongsmässiga skäl. Integrationsarbetet av
AFF (Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB) fortlöpte. I segmentet fastighetsservice
utvecklades KRVVS (Kallhälls Rot & VVS-system AB) stabilt. Detsamma gäller
segmentet telekom och portföljbolagen StjärnaFyrkant och Comsystem.
PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2016








Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 29,6 (18,8) MSEK
Bruttovinsten uppgick till 12,5 (9,5) MSEK och bruttomarginalen uppgick till
42,2 (50,5) procent
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,3 (0,9) MSEK
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -0,6 (-0,1) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till -3,0 (-0,6) MSEK. Av resultatet utgjorde -0,9 (1,0) MSEK avskrivningar och nedskrivningar, vilka inte påverkade koncernens
likviditet
Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning uppgick till 0,00 (-0,00) SEK

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2016



Intäkterna för niomånadersperioden uppgick till 84,2 (62,8) MSEK
Bruttovinsten uppgick till 35,8 (28,9) MSEK och bruttomarginalen uppgick till
42,5 (46,0) procent
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Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,0 (0,3) MSEK
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2,7 (-2,6) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till -6,1 (-4,3) MSEK. Av resultatet utgjorde -2,7 (2,9) MSEK avskrivningar och nedskrivningar, vilka inte påverkade koncernens
likviditet
Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning uppgick till 0,00 (-0,00) SEK

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 28 oktober 2016 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.
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