Bolagsbeskrivning
Vestum AB (publ)

Bolagsbeskrivning upprättad i samband med byte av verksamhetsinriktning och namn för WeSC AB (publ) till Vestum AB (publ) med
anledning av förvärv och den fortsatta listningen på Nasdaq First North Growth Market Sweden.
Nasdaq First North Growth Market Disclaimer
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader
för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering
som gäller för emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i
nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre
tillväxtbolag. Risken att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en
emittent listad på en reglerad marknad. Alla emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en
Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner emittenters ansökan om upptagande till handel.
Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt och har inte godkänts av Finansinspektionen. För detaljerad information om Bolagsbeskrivningen, se avsnittet ”Viktig information”

Viktig information
Allmänt

Denna bolagsbeskrivning (“Bolagsbeskrivningen”) har upprättats med
anledning av att styrelsen för WeSC AB (publ) u.n.ä till Vestum AB (publ), org.nr
556578-2496 , har beslutat att inge ansökan om fortsatt notering av
Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Sweden (”Nasdaq First
North” respektive ”Fortsatt Notering”) i samband med byte av namn och
verksamhetsinriktning med anledning av förvärv av fyra (4) verksamhetsbolag vilka närmare beskrivs under avsnittet ”Bakgrund och motiv till
Transaktionen och Fortsatt Notering”. Nasdaq First North är en så kallad
handelsplattform eller multilateral trading facility (”MTF”) som inte har samma
juridiska status som en reglerad marknad. Med ”Vestum”, ”Bolaget” eller
”Vestumgruppen” avses i Bolagsbeskrivningen, beroende på sammanhanget,
WeSC AB (publ) u.n.ä till Vestum AB (publ), den företagsgrupp i vilken Vestum
AB (publ) är moderbolag eller något dotter- eller intressebolag i företagsgruppen. Med ”Gruppbolag” avses i Bolagsbeskrivningen samtliga, eller något,
av bolagen i Vestumgruppen, vilken är uppdelad på de två affärsområdena
”Bygg och anläggning” och ”Konfektion”.
Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt och har således inte upprättats i
enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade
Förordning (EU) 2019/980. Bolagsbeskrivningen har således inte godkänts av
eller registrerats hos Finansinspektionen i egenskap av behörig myndighet
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Skälet är,
att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den
Fortsatta Noteringen av aktier som Bolagsbeskrivningen avser. Bolagsbeskrivningen har granskats och godkänts av Nasdaq Stockholm AB.
En investering i aktier är förenad med vissa risker (se avsnittet “Riskfaktorer”). Innan en investerare fattar ett investeringsbeslut måste denne förlita
sig på en självständig och noggrann bedömning av Vestum och denna
Bolagsbeskrivning, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför
ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna
professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i denna Bolagsbeskrivning samt eventuella tillägg till denna Bolagsbeskrivning. Ingen person
är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra
uttalanden än de som finns i denna Bolagsbeskrivning. Om så ändå sker ska
sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget
och Bolaget ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden.
Bolagsbeskrivningen, eller i övrigt till Bolagsbeskrivningen hänförligt
material, får inte distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion annat än i
enlighet med gällande lagar och regler. Mottagaren av Bolagsbeskrivningen
är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte
publicera eller distribuera Bolagsbeskrivningen i strid med tillämpliga lagar
och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning. Aktierna i Vestum har inte registrerats
och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act
från 1993 i dess nuvarande lydelse (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftning i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte
erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom i enlighet med tillämpliga undantag från, eller genom en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act
eller värdepapperslagstiftning i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Tillämplig lag och tvistelösning

Bolagsbeskrivningen regleras av svensk rätt. Tvist med anledning av
Bolagsbeskrivningen och därmed sammanhängande rättsliga förhållanden
ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Bransch- och marknadsinformation

Bolagsbeskrivningen innehåller statistik, prognoser, data och annan
information avseende marknader, marknadsstorlek, marknadspositioner och
annan branschdata avseende Bolagets verksamhet och bransch. Såvitt
Bolaget känner till och kunnat förvissa sig om genom jämförelse med annan
av tredje man offentliggjord information har informationen som härrör från
tredje man återgivits på ett korrekt sätt och inga uppgifter, vars utelämnande
skulle göra den återgivna informationen vilseledande eller felaktig, har
utelämnats. Marknadspublikationer och marknadsrapporter anger
regelmässigt att informationen däri härrör från källor som bedöms vara
tillförlitliga, men att informationens korrekthet och fullständighet inte kan
garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte
garantera korrektheten i, eller fullständigheten av, den marknadsinformation
som finns i Bolagsbeskrivningen och som har hämtats eller härrör från
externa publikationer eller rapporter. Marknadsdata och statistik kan vara
framåtblickande, föremål för osäkerhet, kan komma att tolkas subjektivt och
reflekterar inte nödvändigtvis faktiska eller framtida marknadsförhållanden.
Sådan information och statistik är baserad på marknadsundersökningar,
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vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva tolkningar och bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som
borde omfattas av den relevanta marknaden, både av de som utför
undersökningarna och respondenterna. Följaktligen bör potentiella
investerare vara uppmärksamma på att marknadsinformationen samt de
prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som återfinns i
denna Bolagsbeskrivning inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer på
Bolagets framtida resultat.

Presentation av finansiell information

De siffror som redovisas i Bolagsbeskrivningen har, i vissa fall, avrundats och
därför summerar tabellerna i Bolagsbeskrivningen nödvändigtvis inte
korrekt. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor (”SEK”) om inget annat
anges och ”MSEK” indikerar miljoner SEK och “TSEK” indikerar tusen SEK.
Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Bolagsbeskrivningen granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

Framåtriktade uttalanden

Bolagsbeskrivningen innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter.
Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska
fakta eller händelser samt uttalanden som är hänförliga till framtiden eller
innehåller uttryck som, exempelvis, ”kan”, ”förväntar”, ”anser”, ”bedömer”,
”uppskattar”, ”förutser”, ”planerar”, ”avser”, ”kommer”, ”ska”, ”bör” eller
uttalanden med liknande innebörd. De uttalanden av framåtriktad karaktär
som finns i Bolagsbeskrivningen återspeglar Bolagets nuvarande syn på
framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling baserad på för
Bolaget kända förhållanden och gäller vid tidpunkten för offentliggörande av
Bolagsbeskrivningen. Även om Bolagets anser att förväntningarna som
beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen
garanti för att denna framtidsinriktade information förverkligas eller visar
sig vara korrekt.
Framtidsinriktad information är alltid förenad med kända och okända risker
och osäkerhetsfaktorer eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets direkta och indirekta kontroll. Presumtiva investerare
uppmanas därför att ta del av den samlade informationen i Bolagsbeskrivningen beaktat att framtida resultat och utveckling, liksom andra förhållanden
som omfattas av framåtriktade uttalanden, kan skilja sig väsentligt från
Bolagets förväntningar. Någon försäkran att bedömningar som görs i
Bolagsbeskrivningen avseende framtida förhållanden kommer att realiseras
lämnas därför inte, varken uttryckligen eller underförstått. Bolaget gör heller
inga utfästelser om att offentligt uppdatera och/eller revidera framåtriktade
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver
vad som krävs enligt lag, Nasdaq First Norths regelverk eller andra för
Bolaget bindande föreskrifter.

Finansiell och legal rådgivare

Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) är finansiell rådgivare och Qap Legal
Advisors AB (”Qap Legal”) är legal rådgivare till Bolaget och har biträtt Bolaget
vid upprättandet av denna Bolagsbeskrivning. Då samtliga uppgifter i
Bolagsbeskrivningen härrör från Bolaget friskriver sig Mangold och Qap
Legal från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i
Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas
på uppgifterna i denna Bolagsbeskrivning.

Information från tredje part

Bolagsbeskrivningen innehåller viss information, däribland marknads- och
branschinformation, som har hämtats från tredje part. All sådan information
har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga
har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan
försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av
tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter
utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig
eller missvisande.

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika
börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status
som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq
First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en
reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North
är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad
marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North
har en Certified Adviser som övervakar att reglerna på handelsplatsen
efterlevs. Med ”Certified Adviser” avses Günther & Wikberg Kapitalförvaltning
AB som utsetts till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.
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Definitioner
”Bolaget”, ”Vestum” eller ”Vestumgruppen” avser, beroende på sammanhanget, WeSC AB (publ) u.n.ä till Vestum AB
(publ), den företagsgrupp i vilken Vestum AB (publ) är
moderbolag eller något dotter- eller intressebolag i
företagsgruppen
”Bolagsbeskrivningen” avser denna Bolagsbeskrivning
inklusive tillhörande handlingar

”MSEK” avser miljoner SEK
”MTF” avser multilateral trading facility
”Målbolagen” avser Rosenqvist Entreprenad, Sanera ,
SOAB och Kenit Produkt
”Nasdaq First North” avser handelsplatsen Nasdaq First
North Growth Market Sweden

”Certified Adviser” avser Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB, org.nr 556549-4613, som är Bolagets
Certified Adviser på Nasdaq First North

”Qap Legal” avser Qap Legal Advisors AB, org.nr
556880-3331

”Efter Transaktionen” avser tidpunkt vid vilken Transaktionen och förvärven av Målbolagen har godkänts på
Årsstämman samt övriga villkor för Transaktionen

”Riktade Nyemissionen” avser föreslagen kontant nyemission om 36 200 000 aktier till fem utvalda och på förhand
vidtalade investerare

”Euroclear” avser Euroclear Sweden AB, org.nr
556112-8074

”Rosenqvist Entreprenad” avser Rosenqvist Entreprenad
AB, org.nr 556391-8720

”Emissionerna” avser förslag om den Riktade Nyemissionen till fem utvalda och på förhand vidtalade investerare
och Kvittningsemissionerna för betalning av del av
Målbolagen med nyemitterade aktier i Bolaget samt
kvittning av vissa befintliga skulder i Bolaget såsom
beskrivet i denna Bolagsbeskrivning. Definitionen
inkluderar inte den ”2: a Riktade Nyemissionen”

”Sanera” avser Sanera Stockholm AB, org.nr
556672-4646

”Fortsatt Notering” avser ansökan om fortsatt notering av
Bolagets aktier på Nasdaq First North i samband med
Transaktionen”

”Tidpunkt för denna Bolagsbeskrivning” avser datum för
offentliggörande av denna Bolagsbeskrivning

”Förvärvskrediten” avser av Bolaget upptagen förvärvskredit om 188 MSEK från Swedbank
”Gruppbolag” avser samtliga, eller något, av bolagen i
Vestumgruppen, vilken är uppdelad på de två affärsområdena ”Bygg och anläggning” och ”Konfektion”
”Kenit Produkt” avser Kenit Produkt AB, org.nr
559004-9333.
”Kvittningsemissionerna” avser föreslagna nyemissioner
med betalning genom kvittning riktade till (i) säljarna av
Målbolagen Sanera, SOAB och Kenit Produkt (totalt
10 000 000 aktier avseende del av köpeskilling), (ii)
säljaren av Målbolaget Rosenqvist Entreprenad (totalt
10 000 000 aktier avseende del av köpeskilling) och (iii)
Bolagets styrelseordförande Per Åhlgren via det helägda
bolaget GoMobile nu Aktiebolag (1 600 000 aktier avseende kvittning av existerande fordran gentemot Bolaget)
”Mangold” avser Mangold Fondkommission AB, org.nr
556585-1267

4

Ve s t u m A B ( p u b l ) | B o l a g s b e s k r i v n i n g 2 0 2 1

”SEK” avser svenska kronor
”SOAB” avser Skandinaviska Områdesskydd AB, org.nr
556684-1853

”Transaktionen” avser genomförande av förvärven av
Målbolagen, Emissionerna, den 2: a Riktade Nyemissionen
och skapande av Vestumgruppen
”TSEK” avser tusen SEK
”U.S. Securities Act” avser United States Securities Act
från 1993 i dess nuvarande lydelse
”WeSC” avser Vestums verksamhet inom affärsområdet
”Konfektion” under varumärket ”WeSC” eller
”WeAreTheSuperlativeConspiracy”
”Årsstämman” avser ordinarie bolagsstämma i Bolaget
planerad till den 20 maj 2021
”2: a Riktade Nyemissionen” avser föreslagen kontant
nyemission om 8 600 000 aktier till fem välrenommerade
och kvalificerade investerare

Bakgrund och motiv till
transaktionen och fortsatt notering

Transaktionen i korthet
Bolaget har den 22 mars 2021 respektive 7 april 2021
ingått villkorade avtal avseende förvärv av fyra verksamhetsbolag1 (tillsammans ”Målbolagen”). För närmare
beskrivning av Målbolagen, se avsnittet Verksamhetsbeskrivning. Förvärven föreslås finansieras till huvuddelen
genom kontant betalning, finansierad via en riktad kontant
nyemission i Bolaget till fem utvalda och på förhand
vidtalade investerare2 (den ”Riktade Nyemissionen”) och
senior Förvärvskredit samt genom betalning med
nyemitterade aktier i Bolaget genom kvittningsemissioner
i vilka även vissa befintliga skulder i Bolaget föreslås
kvittas (”Kvittningsemissionerna”). Den Riktade Nyemissionen och Kvittningsemissionerna benämns gemensamt som
”Emissionerna”. Fortsättningsvis föreslås den ”2: a Riktade
Nyemissionen” genomföras till fem välrenommerade och
kvalificerade investerare3, för att till fördelaktiga villkor
anskaffa kapital till Bolagets föreslagna verksamhetsändring samt att förstärka Bolagets aktieägarbas med
Investerarna. I samband med förvärven av Målbolagen och
genomförande av Emissionerna avser Bolaget ändra
verksamhetsinriktning och byta namn till Vestum AB (publ).
Genomförande av förvärven av Målbolagen, Emissionerna,
den 2: a Riktade nyemissionen och skapande av Vestumgruppen benämns tillsammans för ”Transaktionen”.
Bolagets befintliga verksamhet inom konfektion genom
varumärket WeSC kommer enligt förslaget tills vidare
kvarstå i Vestumgruppen. Förvärven av Målbolagen är
huvudsakligen villkorade av (i) att ordinarie bolagsstämma
i Bolaget planerad till den 20 maj 2021 (”Årsstämman”)
godkänner förvärven, (ii) att Bolaget erhåller nödvändig
finansiering genom att Årsstämman röstar igenom beslut
om att genomföra Emissionerna och den 2: a Riktade
Nyemissionen, (iii) att Nasdaq Stockholm AB godkänner
denna Bolagsbeskrivning och (iv) andra sedvanliga
tillträdesvillkor.
Bakgrund och motiv till Transaktionen
Styrelsen i Bolaget föreslår aktieägarna att rösta för
Transaktionen med bakgrund av att genomförandet
innebär en breddning och riskspridning av Bolagets
verksamhet. Utvecklingen av den befintliga verksamheten
i Bolaget är positiv med en tydligt uppåtgående försäljningstrend vilket möjliggjort en skälig värdering i Transaktionen. Den befintliga verksamheten samt de genom
Transaktionen tillförda verksamheterna erbjuder
betydande framtida värdeutvecklingspotential, vilket
gynnar så väl befintliga aktieägare som de aktieägare som

tillkommer genom Transaktionen. Styrelsens bedömning
är att den positiva värdeutvecklingen för befintliga
aktieägare är oförändrad eller ökar efter Transaktionen,
men till en lägre risk givet den breddade verksamheten i
Vestumgruppen.
Syftet med bildandet av Vestumgruppen är att ge Vestum
tillgång till kapitalmarknaden och en diversifierad bas av
aktieägare, vilket styrelsen i Bolaget bedömer gynnsamt
för Vestums strategi att förvärva och utveckla lönsamma
specialistbolag med exponering mot byggindustrin.
Vestum arbetar aktivt med uppsökande av nya förvärvskandidater och har identifierat flertalet förvärvsmöjligheter som passar väl in Vestums förvärvsmodell. För att
säkerställa att Bolaget har den finansiella förmågan att
nyttja dessa tillväxtmöjligheter är styrelsens bedömning
att de långsiktiga affärsmöjligheterna och värdeskapandet för nuvarande och tillkommande aktieägare realiseras
bäst genom att verka i en noterad miljö på Nasdaq First
North. Att verka i noterad miljö bidrar både till den
långsiktiga tillgången på kapital samt bygger stort
förtroende i relationen till marknadens intressenter
genom de krav på transparens och regelefterlevnad som
det innebär att vara noterad.
Under det första tertialet av 2021 genomförde Vestum
fyra villkorade förvärv, genom förvärven av Målbolagen.
Förvärven är i linje med Vestums strategi att förvärva och
utveckla lönsamma specialistbolag med exponering mot
byggindustrin. Förvärven beskrivs i avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning”. Målbolagen genererade en nettoomsättning om 543,5 MSEK med ett justerat4 rörelseresultat
(EBITA) om 52,6 MSEK och en justerad rörelsemarginal
(EBITA-marginal) om 9,7 procent under räkenskapsåret
2020. Med anledning av Transaktionen har proformaräkenskaper upprättats. Enligt Proformaredovisningen
genererade Vestumgruppen, dvs. inklusive WeSC,
proforma under samma period en nettoomsättning om
565,0 MSEK med ett rörelseresultat (EBITA) om 31,9 MSEK
och en rörelsemarginal (EBITA-marginal) om 5,7 procent.
Vestums målsättning är att årligen genomföra förvärv
som tillför proformerad justerad EBITA om minst 100
miljoner kronor samt att minst uppnå en justerad
EBITA-marginal om 8,0 procent.

1 Rosenqvist Entreprenad AB, org.nr 556391-8720, Sanera Stockholm AB, org.nr 556672-4646, Skandinaviska Områdesskydd AB, org.nr 556684-1853 och Kenit Produkt AB, org.nr
559004-9333.
2 Conny Ryk (genom bolaget RYK GROUP AB), Simon Göthberg, Olle Nykvist, Olof Andersson och Erkan Sen.
3 Jan Persson (genom bolaget Kilen 151 Strängnäs AB), Elias Georgiadis och Tomas Georgiadis (genom bolaget Sterner Stenhus Holding AB), Johannes Lien (genom bolaget Cretum AB) och
Michael Berg (genom bolaget Michael Berg Management AB).
4 Justeringen är hänförlig till management fee till säljaren av Rosenqvist Entreprenad motsvarande ett justeringsbelopp om 3,3 MSEK samt löneutbetalningar till grundarna av Sanera
Stockholm AB som inte varit operativa i verksamheten under de senaste fem åren motsvarande ett justeringsbelopp om 1,7 MSEK. Från och med 1 januari 2021 utgår ingen av dessa poster i
verksamheterna.
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Ändringar i Bolagets styrelse och ledning
Valberedningen i Bolaget ämnar att i samband med
Transaktionens genomförande föreslå vissa förändringar
i Bolagets styrelse på Årsstämman. Föreslagen styrelse
avser därefter göra vissa förändringar i Bolagets ledning.
För styrelsen föreslås omval av Per Åhlgren som styrelseordförande och Johan Heijbel som styrelseledamot.
Vidare föreslås nyval av Olle Nykvist och Anders Rosenqvist som styrelseledamöter. För ledningen avser den nya
styrelsen i Bolaget att ersätta befintlig ledning i sin helhet
med Conny Ryk som ny VD, Olof Andersson som ny CFO,
Simon Göthberg som ny Head of M&A, Erkan Sen som ny
COO samt Olle Nykvist som ny Head of Legal. Den föreslagna ledningen och perioden för tillträde av den nya
ledningen beskrivs närmare under avsnittet ”Styrelse,
ledande befattningshavare och revisor”, i denna
Bolagsbeskrivning.
Den föreslagna styrelsen och koncernledningen har
privat investerat avsevärda ekonomiska medel i Bolagets
aktier och är därmed fullt fokuserade på att arbeta för att
Bolaget ska uppnå sina finansiella mål och skapa avkastning till aktieägarna. Den föreslagna koncernledningen,
nuvarande styrelseordförande samt föreslagen ny
styrelseledamot Anders Rosenqvist har alla undertecknat
avtal som förhindrar försäljning av aktier ägda privat och
genom bolag (så kallad ”lock-up”) som emitteras i Emissionerna under motsvarande tjugofyra (24) kalendermånader från och med datum för den Fortsatta Noteringen
på Nasdaq First North för att ytterligare skapa trygghet
för Bolagets aktieägare. Det övergripande målet för den
föreslagna styrelsen och koncernledningen är att
långsiktigt nyttja de ökade möjligheter som en växande
förvärvsmarknad inom byggindustrin ger och tillsammans
med ledningarna i Bolagets gruppbolag skapa
aktieägarvärden.
Den föreslagna styrelsen och koncernledningen gör
bedömningen att Vestumgruppen idag är väl positionerad
för att växa verksamheten med en kombination av förvärv
och organisk tillväxt. Vestumgruppen har en väl utarbetad
process som föreslås drivas av den ny koncernledningen
för att identifiera lämpliga specialistbolag med exponering
mot byggindustrin med starka marknadspositioner,
stabila kassaflöden och motiverade företagsledningar där
Vestumgruppen har förutsättningar att positivt bidra till
fortsatt lönsam tillväxt.
Genomförandet av Transaktionen och den Fortsatta
Noteringen ger Vestumgruppen tillgång till kapitalmarknaden samt en väl diversifierad bas av aktieägare vilket
skapar finansiell styrka och rätt förutsättningar för att
genomföra den av den föreslagna styrelsen och koncernledningen tilltänkta strategin.

från den 2: a Riktade Nyemissionen6 avses användas för
att accelerera Bolagets förvärvstempo.
Köpeskilling avseende Målbolagen
Köpeskillingen för förvärven av Målbolagen uppgår till
totalt 400 193 463 SEK. Huvuddelen av köpeskillingarna
betalas kontant vid tillträdet om 283 893 463 SEK samt
resterande del av köpeskillingarna om 116 300 000 SEK
mot revers. Den del av köpeskillingen som erläggs mot
revers föreslås kvittas mot totalt 20 000 000 aktier i
Bolaget genom Kvittningsemissionerna.
Läs mer om de huvudsakliga villkoren för förvärven av
Målbolagen under avsnittet ”Väsentliga avtal”.
Ny ägarstruktur m.m. efter Transaktionen
Bolagets största aktieägare, efter genomförande av
Transaktionen, blir RYK GROUP AB med ett aktieinnehav
om cirka 23,0 procent. Befintliga aktieägare i Bolaget
kommer efter genomförande av Transaktionen att ha ett
aktieinnehav om cirka 18,3 procent. Transaktionen
kommer att innebära en total utspädningseffekt om cirka
83,7 procent. Antal utestående aktier skulle i samband
med Transaktionen öka från befintliga 12 902 192 till
79 302 192 aktier.
Indikativ tidsplan för Transaktionen
Under förutsättning att villkoren för Transaktionen
uppfylls ser den indikativa tidsplanen för Transaktionen ut
som följer:
Offentliggörande av Bolagsbeskrivning - 18 maj 2021
Genomförande av Årsstämman - 20 maj 2021
Beräknad registrering av Emissionerna – 3 juni 2021
Preliminär sista dag för handel i Bolagets aktier under
kortnamnet WESC - [7 juni 2021]
Preliminär första dag för handel i Bolagets aktier
under kortnamnet VESTUM - [8 juni 2021]

•
•
•
•
•

Styrelsens försäkran
Styrelsen i WeSC AB (publ) u.n.ä till Vestum AB (publ) är
ansvarig för den information som lämnas i Bolagsbeskrivningen, som har upprättats med anledning av beslutet att
genomföra Transaktionen och ansökan om Fortsatt
Notering på Nasdaq First North. Härmed försäkras att alla
rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att
säkerställa att uppgifterna i Bolagsbeskrivningen, såvitt
styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden
och att inga uppgifter har utelämnats som skulle kunna
påverka den bild av Bolaget som skapas genom
Bolagsbeskrivningen.
18 maj 2021
Styrelsen
WeSC AB (publ) u.n.ä till Vestum AB (publ)

Vestumgruppen avser att använda över 95 procent av
nettolikviden från den Riktade Nyemissionen5 för att
finansiera förvärven av Målbolagen samt skapa möjligheter för framtida förvärv och tilläggsförvärv. Nettolikviden

5 Den Riktade Nyemissionen utgör nettolikvid om 83,6 MSEK (36,2 miljoner aktier till teckningskurs om 2,31 kronor). Av dessa avses 80,9 MSEK användas för att finansiera förvärv av
Målbolagen samt framtida förvärv.
6 Den 2: a Riktade Nyemissionen utgör nettolikvid om 215 MSEK (8,6 miljoner aktier till teckningskurs om 25,00 kronor).
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Tillträdande Verkställande
Direktören har ordet

Vestums koncept har skapats av ett team på
fem personer med bred kunskap och
erfarenhet från branschen och dess
mekanismer inom såväl byggindustrin och
M&A-marknaden i stort. Vi har en
kombinerad arbetslivserfarenhet om +70
år av att arbeta med entreprenörsdrivna
små- och mellanstora svenska bolag och
det är en stor drivkraft för oss att dagligen
få vara med och utveckla dessa verksamheter
tillsammans med företagsledningarna. I Vestum
möts entreprenörer av människor som stöttar och
utvecklar varandra och vår kultur präglas av tävlingsinriktning, entreprenörsanda och ödmjukhet.
Vestums målsättning är att skapa den mest framstående
förvärvsdrivna koncernen inom byggindustrin med fokus
på välskötta specialistbolag med bevisade affärsmodeller.
Vi tror mycket på att arbeta fokuserat, inom en och
samma bransch, under hög volym och att göra det bättre
än våra konkurrenter för att därmed bedriva en stabilare
koncern med högre tillväxt, branschens bästa personal
och med god lönsamhet.
Genom att förvärva specialistföretag inom bygg och
anläggning, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader
och stötta bolagen i sina processer och skapa synergier
genom samverkan tror vi att vi kan skapa en gemenskap
och driv inom koncernen där bolagen tillsammans med
oss skapar ännu starkare företag.
Tillsammans med bolagen ska vi skapa en hållbar tillväxt
med välmående och motiverade medarbetare. God
arbetsmiljö skapar motiverade medarbetare som
presterar det där lilla extra.
När Vestum investerar i ett bolag är det av största vikt att
vi har god förståelse för affärsmodell och färdriktning. En
del verksamheter behöver hjälp med att skapa strukturkapital och andra kanske är i behov av stöttning för att ta
sig in på en ny marknad. Vi tycker det är viktigt att vara
lyhörda för ledningens egna idéer om tillväxt och expansion. Finns det tankar om att göra strukturaffärer för att
exempelvis ta bolagets produkter och tjänster till nya
marknader är vi gärna med i tidigt skede.
Vi har höga krav på de bolag vi utvärderar som förvärvskandidater. Vi söker bolag med starka marknadspositioner, stabila kassaflöden och motiverade företagsledningar som vi tror kan vara med och bidra till en bättre
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morgondag. Tillsammans med bolagen vill vi
accelerera deras organiska tillväxt och med
kassaflöden som genereras kan vi öka
tillväxten genom nya förvärv och därmed
bygga ut nätverket ytterligare och skapa
ännu större möjligheter för våra Gruppbolag
att finna synergier och affärsmöjligheter
mellan varandra.
Eftersom teamet på Vestum har bred och gedigen
erfarenhet från företagsförvärv, finansiering och inte
minst att driva och bygga bolag avser vi att utföra
förvärven i största möjliga mån själva. För att säkerställa
intressegemenskap mellan Vestum och gruppbolagen får
entreprenörerna möjlighet att återinvestera delar av
köpeskillingen i Vestum. På så vis är man fortsatt med på
resan och kan ta del av det ökade värdet vi skapar för
våra aktieägare.
Det tilltänkta teamet bakom Vestum kommer, efter
genomförande av Transaktionen, vara tungt investerade i
Bolaget och därmed dedikerade till syftet. Vi tror att detta
är bästa sättet att skapa värden över tid. Samtliga fem
personer i den föreslagna koncernledningen, nuvarande
styrelseordförande samt föreslagen ny styrelseledamot
Anders Rosenqvist har alla en inlåsning (”lock-up”) som
förhindrar försäljning av aktier ägda privat och genom
bolag som emitteras i Emissionerna under tjugofyra (24)
kalendermånader från tidpunkten för den Fortsatta
Noteringen på Nasdaq First North för att skapa ytterligare trygghet för våra aktieägare. Vi bygger detta långsiktigt tillsammans med våra Gruppbolag och hoppas att du
som aktieägare kan känna stor tillit till att vi i koncernledningen och styrelse därmed tar beslut utifrån Vestums
bästa på lång sikt.
Med dessa fyra inledande förvärvade bolag med stabila
kassaflöden och goda möjligheter till ytterligare förvärv
hoppas vi att du som investerare ska känna att Vestum är
ett bolag man vill bli aktieägare i. Vi hälsar framtida
aktieägare välkomna och jag kommer tillsammans med
mitt team på Vestum göra allt vi kan för att skapa ett
långsiktigt och stabilt bolag.

Conny Ryk
Tillträdande Verkställande Direktör, Vestum AB (publ)

Verksamhetsbeskrivning
Översikt Vestum
Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som
arbetar utifrån en strategi att förvärva och utveckla
lönsamma specialistbolag med exponering mot byggindustrin. Efter genomförandet av Transaktionen består
koncernen av affärsområdena Bygg & anläggning samt
Konfektion. Affärsområdet Bygg & anläggning utgörs av
fyra verksamheter som kännetecknas av starka marknadspositioner, hållbara konkurrensfördelar och stark
lokal förankring. Affärsområdet Konfektion utgörs av den
befintliga verksamheten WeSC. Vestums investerings- och
ägarfilosofi grundar sig i entreprenörskap och långsiktighet med en decentraliserad affärsmodell.
Entreprenörskap är centralt för Vestum och genomsyrar
hela organisationen. Verksamhetsbeslut ska tas i den
rörelsedrivande enheten snarare än på koncernnivå.
Denna decentralisering i kombination med att respektive
enhet får stöttning från koncernfunktioner innebär att tid
frigörs till affärs- och verksamhetsutveckling.
Vestum avser att kontinuerligt växa genom förvärv av

välskötta och lönsamma bolag där Vestum tillsammans
med ambitiösa entreprenörer och företagsledningar kan
vara med och gemensamt utveckla bolagen i syfte att driva
lönsam tillväxt.
Vestums målsättning efter genomförandet av Transaktionen är att växa till positionen som Nordens ledande
förvärvsdriva koncern med utpräglat fokus inom bygg
och anläggning, ROT-sektorn och
infrastrukturentreprenader.
De första fyra förvärvade bolagen genererade gemensamt en nettoomsättning om 543,5 MSEK med ett justerat7
rörelseresultat (EBITA) om 52,6 MSEK och en justerad
rörelsemarginal (EBITA-marginal) om 9,7 procent under
räkenskapsåret 2020. Med anledning av Transaktionen
har proformaräkenskaper upprättats. Enligt Proformaredovisningen genererade Vestumgruppen, dvs inklusive
WeSC, proforma under samma period en nettoomsättning
om 565,0 MSEK med ett rörelseresultat (EBITA) om 31,9
MSEK och en rörelsemarginal (EBITA-marginal) om 5,6
procent.

7 Justeringen är hänförlig till management fee till säljaren av Rosenqvist Entreprenad motsvarande ett justeringsbelopp om 3,3 MSEK samt löneutbetalningar till grundarna av Sanera
Stockholm AB som inte varit operativa i verksamheten under de senaste fem åren motsvarande ett justeringsbelopp om 1,7 MSEK. Från och med 1 januari 2021 utgår ingen av dessa poster i
verksamheterna.

Vision
Vestum ska bli den ledande nordiska förvärvsdrivna
koncernen med exponering mot bygg och anläggning,
ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader.

Affärsidé
Vi förvärvar små- och mellanstora välskötta och
lönsamma kvalitetsbolag inom bygg och anläggning,
ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader där vi
tillsammans med ambitiösa entreprenörer och
företagsledningar kan vara med och utveckla bolagen i
syfte att driva lönsam tillväxt. Detta gör vi genom att
tillsammans fokusera på frågor som strategi, processer och effektivt genomförande.

Affärsstrategi
En central del av Vestums affärsidé är att växa genom
förvärv och Vestum utvärderar kontinuerligt förvärvskandidater som kan passa in som nya gruppbolag eller
tilläggsförvärv. För att passa in i Vestumgruppen ställs
höga krav på det potentiella gruppbolagets företagsledning
att bevisa sin verksamhet som välskött och där Vestum har
identifierat möjligheten att med Vestums erfarenhet,
kunskap, nätverk och kompetens kunna utvecklas till att bli
ett ännu starkare bolag. Vestums tre ledord är entreprenörskap, decentralisering och långsiktighet, vilka också
utgör ett tydligt fokus i Bolagets strategi.

förvärva bolag som möter Vestums nyckelkriterier för
förvärvskandidater.

Vestums förvärvsstrategi bygger på att över tid identifiera och förvärva bolag inom utvalda sektorer. Med grundarnas och ledningens långa och gedigna erfarenhet från
förvärv och fusioner har Vestum skapat en egen detaljerad process för att identifiera, genomlysa, analysera och
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Vestum har utifrån detta arbetat fram en förvärvsmodell
som adresserar identifiering av potentiella förvärv,
utvärdering, genomförande och uppföljning av det
förvärvade bolaget:
Identifiering – Vestum strävar efter att kontinuerligt
föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater
både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt
utvärderas över ett hundratal bolag årligen. Vestum
äger denna data och kan löpande fortsätta att
utvärdera företag som i ett initialt läge inte varit
aktuella för förvärv. Genom att löpande följa upp med
intressanta företag bygger Vestum en databas över
potentiella förvärv. Databasen innebär att insatsen,
tiden och kostnaden för att löpande skapa en lista på
möjliga förvärv minskar över tid.

•

– potentiella förvärv utvärderas utifrån
• Uetttvärdering
stort antal fastlagda parametrar där Vestum

•
•

skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell,
risker, marknadsposition, konkurrenslandskap,
finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners
erfarenhet och kompetens samt hur de ser på sitt
fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen
utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur
lönsam tillväxt kan bedrivas.
Genomförande – i genomförandefasen går Vestum
igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell
genomlysning av förvärvsobjektet. Vid positivt utfall
avslutas processen med förhandling och
avtalssignering.
Uppföljning – efter att förvärvet är genomfört
utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen
för hur verksamheten kan involveras i koncernen på
bästa sätt för att kunna dra nytta av de fördelar som
följer av att vara en del av Vestum. Utöver ett
gemensamt arbete med strategiska frågor som
uppstår etableras en strukturell dialog mellan det
förvärvade bolagets ledning och delar av Vestums
koncernledning. Verksamheten drivs efter förvärvet
vidare med ett fokus på den löpande styrningen av
bolaget med särskild hänsyn till tillväxt, lönsamhet och
kapitalbindning.

Vestum tror på att hålla en öppen dialog med säljare och
företagsledning i samband med en transaktion där
ledorden är långsiktighet, tydlighet och transparens.

Affärsmodell
Vestums affärsmodell bygger på följande sex
nyckelpunkter:
Förvärvsdrivna – Vestum växer både organiskt och
genom förvärv där förvärv utgör den främsta
tillväxtdrivaren.
Entreprenörskap – ett av Vestums viktigaste ledord
som genomsyrar hela organisationen.
Långsiktighet – Vestum har en utpräglad långsiktig
inställning till värdeskapande.
Branschfokus – förvärv görs endast i
specialistbolag med exponering mot bygg och
anläggning, ROT-sektorn och
infrastrukturentreprenader.
Decentraliserad affärsmodell – verksamhetsbeslut
tas i bolagen med stöd av gemensamma resurser för
organisations- och ledningsprocesser, HR-frågor,
ekonomistyrning, IT samt kommunikation.
Lönsam tillväxt – Vestums huvudfokus kommer alltid
vara att verksamheterna skall kunna uppvisa en
lönsam och hälsosam tillväxt av både intäkter och
organisation.
Geografi – förvärvade bolag har sina huvudkontor i
Norden, men Vestums främsta fokus är på svenska
bolag (tilläggsförvärv till existerande gruppbolag kan
avvika från detta).
Hållbarhet – hållbarhetsfrågor ska alltid prioriteras.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Vestum har en evig ägarhorisont och Bolagets ledning
anser att det finns många fördelar av att vara en del av
Vestum, bland annat:
Vestum stödjer gruppbolagen med industriellt och
tekniskt kunnande, samt stöd med att adressera
frågor inom strategi, processer och genomförande. I
samband med detta drar Vestum nytta av Bolagets
nätverk av branschspecialister som byggts och
etablerats genom åren.
Vestum arbetar proaktivt med kompetensutveckling
och kunskapsöverföring mellan bolagen och stöttar
samtidigt personlig utveckling för såväl ledande
befattningshavare som övrig personal.
I Vestum får bolagen en ägare med ett utpräglat
långsiktigt perspektiv på värdeskapande och finansiell
styrka för att stödja tillväxt.
Vestum strävar efter att uppnå ”best practice” genom
att applicera upprepbara bevisade metoder och
professionella standarder i samtliga bolag.

•
•
•
•

I Vestum möts bolagen av människor som stöttar och
utvecklar varandra. Vestums kultur präglas av tävlingsinriktning, lag- och entreprenörsanda samt ödmjukhet.
Vestums ägarfilosofi bygger på en utpräglad långsiktig
inställning till värdeskapande med målet att äga bolag
över en lång tid för att skapa förutsättningar för värdeskapande och avkastning. Vestums strategi medger i och
för sig att man från tid till annan kan komma att överväga
avyttringar av innehav som över tid inte längre är
relevant för den formulerade strategin.

Vestums målsättning är att förvärva bolag med utgångspunkt från följande parametrar:
Storlekssegment – små- och mellanstora bolag med
en omsättning om 40–400 MSEK eller EBITA om 5-50
MSEK. I undantagsfall kan Vestum förvärva bolag
utanför detta intervall om förvärvet bedöms
strategiskt rätt.
Bransch – Vestum fokuserar enbart på förvärv av
specialistbolag inom bygg och anläggning, ROTsektorn och infrastrukturentreprenader. Vestums
strategi bygger delvis på att lönsamheten över tid
kan växa snabbare och med ökad stabilitet om
Vestumgruppen består av bolag som på ett effektivt
sätt kan skapa värdedrivande synergier.
Finansiell profil – bevisad affärsmodell med tydlig
stabilitet och förutsägbara, stabila kassaflöden.
Partnerskap – Vestum ingår partnerskap med
engagerade och motiverade ledningsgrupper genom
att erbjuda riskspridning på säljares innehav genom
återinvestering i Vestum samtidigt som 100 procent
av aktierna säljs till Vestum.
Geografi – förvärvade bolag har sina huvudkontor i
Norden, men Vestums fokuserar främsta på svenska
bolag (tilläggsförvärv till existerande gruppbolag kan
avvika från detta).

•
•

•
•
•

Vestums koncernledning arbetar utifrån fyra affärsutvecklingsparametrar i samband med värdeskapande av
gruppbolagen.

markarbeten i järnvägsmiljö och levererar tjänster inom
BEST (ban, el, signal och tele) på löpande räkning.
Rosenqvist Entreprenad har totalt 63 anställda.

De fyra parametrarna är:
Motiverade och engagerade företagsledningar
Långsiktig syn på personlig utveckling
Incitament baseras på prestation
Successionsplanering påbörjas i god tid

•
•
•

Strävan efter ”best practice”
Bevisade metoder och professionella standarder
appliceras och implementeras i samtliga bolag
Kontinuerligt utbyte av erfarenheter och arbetssätt
mellan bolagen

•
•

Strategiskt fokus
Kontinuerliga investeringar i affärsutveckling och
geografisk expansion
Tilläggsförvärv utvärderas kontinuerligt
Styrelsemöten fokuserar på ekonomisk utveckling,
organisation och processutveckling

•
•
•

”Lean”
Fokus på värdeskapande i bolagen och för dess
medarbetare
Minimera byråkrati
Flytta ut funktioner som ej är kärnverksamhet
Verksamhetsbeslut tas i den rörelsedrivande enheten
med stöttning från koncernfunktioner

•
•
•
•

ÖVERSIKT GRUPPBOLAGEN I AFFÄRSOMRÅDET
BYGG OCH ANLÄGGNING
Översikt Rosenqvist Entreprenad
Rosenqvist Entreprenad
Rosenqvist Entreprenad har sedan 1985 utfört arbeten
och entreprenadprojekt i järnvägsmiljö och på senare tid
även inom kollektivtrafik. Med specialutbildad personal
och stor erfarenhet av arbete på järnväg utför Rosenqvist
Entreprenad olika typer av uppdrag. Företagets huvudsakliga områden är mark-, anläggnings- och montagearbeten i järnvägsmiljö. Rosenqvist Entreprenad arbetar
även med andra typer av närliggande projekt kopplade till
järnvägsmiljön och dess kunder.
Rosenqvist Entreprenad arbetar för att löpande utveckla
och förbättra arbetssätt, maskiner och utrustning samt
att löpande utveckla verksamheten för de stora satsningar som planeras för att förbättra dagens infrastruktur
och därmed aktivt medverka till en för alla tillgänglig och
säker järnväg samt kollektivtrafik.
Affärsmodell
Rosenqvist Entreprenad arbetar främst med ramavtal på
projekt som underentreprenör samt ibland som generalentreprenör med löpande timdebiteringar på tillkommande arbeten. Företaget lämnar fasta priser på
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Översikt SOAB och Kenit Produkt
SOAB
SOAB är ett av Sveriges största montageföretag inom
områdessäkerhet: en rikstäckande och fristående
entreprenör med bred kompetens inom såväl montage
som installation av automatik och passagesystem.
SOABs anställda inkluderar montörer, montageledare och
säljare, installatörer, lagerpersonal och administrativ
personal som tätt tillsammans arbetar för att hela tiden
utvecklas. Sedan företaget startades 2005 har bolaget
utfört fler än 7 000 montage runt om i landet. Bolaget har
också en egen e-handel genom stangselbutiken.se där
kunder hittar ett stort utbud av produkter från världsledande leverantörer för att själva kunna montera med
samma höga kvalitet.
Affärsmodell
SOAB erbjuder högkvalitativa områdesskyddsprodukter
till företag, kommuner och privatpersoner. Kunderna är
antalsmässigt till stor del privatpersoner men bland
återkommande kunder finns många större företag inom
byggsektorn.
SOAB har historiskt funnit sina kunder digitalt där bolaget
även fortsättningsvis ska vara i framkant vad gäller
presentation och erbjudande i jämförelse med konkurrenter. Bolaget har även genom åren byggt upp en stor
kundbas med återkommande kunder. SOAB bygger
långsiktiga affärsrelationer genom ett brett och modernt
utbud, hög servicenivå, leveranssäkerhet och bra kvalitet
till ett rimligt pris.
Genom ett flexibelt erbjudande och en välutvecklad
e-handel ska bolaget tillgodose kundernas behov och med
en hög servicenivå skapa nöjda kunder.
Kenit Produkt
Kenit Produkt är ett systerbolag till SOAB som importerar
material som används i den egna verksamheten. Kenit har
SOAB som sin enda kund.
Bolagen har c. 29 anställda.
Översikt Sanera
Sanera
Sanera är ett nytänkande riv- och saneringsföretag som
levererar heltäckande tjänster inom rivning och sanering
med målet att uppfattas som det mest engagerade,
kunniga och miljömedvetna företaget på marknaden.
Bolagets inriktning återfinns på utmanande projekt där
människan och miljön står i fokus.
Sanera har sedan starten 2002 arbetat med målet att
vara den mest framstående rivnings- och saneringsentreprenören i Stockholmsregionen. Återkommande

kunder och beställare med höga krav på arbetsmiljö och
kvalitet har varit en förutsättning för att kunna utvecklas.
Inom sanering erbjuder bolaget tjänster för brand, vatten
och mögelskador i hem och offentliga miljöer. Fokus är på
komplexa projekt innefattande bland annat förskolor,
sjukhus, kontor och industrilokaler.
Affärsmodell
Sanera ska erbjuda heltäckande tjänster inom rivning,
sanering och håltagning. Sanera fokuserar på selektiv,
dammfri rivning i storstadsregionerna med inriktning mot
byggrelaterade företag, försäkringsbolag samt fastighetsbolag. Målet är att uppfattas som det mest engagerade och kunniga företaget på marknaden.
Sanera ska agera som ett ansvarsfullt företag och
arbetsgivare och därigenom uppnå ett högt förtroende
hos samtliga intressenter.

Översikt Resultatdisposition per Gruppbolag inom
affärsområdet Bygg och anläggning
Tabellen nedan illustrerar resultatdispositionen 2020 för
bolagen som efter Transaktionen utgör affärsområdet
Bygg och anläggning. Samtliga belopp nedan har anpassats till IFRS (för mer information härom, se avsnitt
Proformaredovisning – Justeringar för skillnader i
redovisningsprinciper). EBITA avser resultat före skatt
och finansiella poster. EBITA-marginal avser EBITA i
procent av nettoomsättningen. Justeringen av EBITA är
hänförlig till management fee till säljaren av Rosenqvist
Entreprenad motsvarande ett justeringsbelopp om 3,3
MSEK, samt löneutbetalningar till grundarna av Sanera
som inte varit operativa i verksamheten under de senaste
fem åren motsvarande ett justeringsbelopp om 1,7 MSEK.
Från och med 1 januari 2021 utgår ingen av dessa poster
i verksamheterna. Tabellen bör läsas tillsammans med
avsnittet Proformaredovisning.

Bolaget har c. 26 anställda.

Resultatdisposition per gruppbolag 1/1
2020 – 31/12 2020, TSEK

Rosenqvist
Entreprenad

SOAB och
Kenit Produkt

Sanera Stockholm

Summa
affärsområde

376 156

121 189

46 177

543 521

25 881

14 560

7 130

47 570

EBITA-marginal enligt IFRS

6,9%

12,0%

15,4%

8,8%

Justerad EBITA enligt IFRS

29 181

14 560

8 817

52 558

7,8%

12,0%

19,1%

9,7%

Nettoomsättning enligt IFRS
EBITA enligt IFRS

Justerad EBITA-marginal enligt IFRS

ÖVERSIKT GRUPPBOLAG INOM AFFÄRSOMRÅDET
KONFEKTION
Översikt WeSC
Verksamheten under varumärket WeSC
WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och
accessoarer inom segmentet premium streetwear i vilket
hoodies, collegetröjor och t-shirts ses som kärnprodukter och där kvaliteten ligger i detaljerna och designen är
relevant och nutida. Bolaget verkar på den internationella
marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Varumärket finns för närvarande
representerat i ett tiotal länder där försäljningen sker
dels genom egen e-handel samt genom återförsäljare och
licenspartners.
Bolaget väljer, på alla marknader, noga ut sina återförsäljare och satsar på att bli ett framträdande märke hos de
utvalda återförsäljarna. Då WeSC är ett relativt ungt
varumärke förväntas expansion och tillväxt i framtiden att
genereras genom ett utökat antal återförsäljare per
marknad, högre genomsnittsorder per återförsäljare
samt genom etablering på nya marknader. Vidare har
WeSC som strategi att själva ansvara för distributionen
på utvalda marknader.
WeSCs starka varumärke innebär även en möjlighet att
licensiera ut produktion och försäljning av nya produktgrupper i de fall dessa produkter skiljer sig från WeSCs
befintliga sortiment avseende produktion, distribution
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eller försäljningskanaler, men ändå passar väl in under
varumärket och riktar sig till WeSCs befintliga målgrupp.
Affärsmodell
WeSCs försäljning sker idag i huvudsak genom återförsäljare på samtliga marknader. Historiskt sett skedde
större delen av försäljning genom distributörer på den
Europeiska marknaden. Bolaget har gått från att vara en
distributörsdriven verksamhet till att endast ha någon
enstaka distributör kvar och den större delen av försäljningen sker nu via återförsäljare och den egendrivna
e-handeln. Bolaget avser öka fokus på den direkta och
indirekta e-handeln.
Den egna e-handeln är den distributionskanal som ger de
högsta bruttomarginalerna eftersom WeSC säljer direkt
till konsument utan mellanled.
Under två införsäljningsperioder under året lägger
WeSCs återförsäljare och distributörer order (agenter
förmedlar dessa) på den aktuella kollektionen utifrån
visningskollektioner. Distributörernas samlade order (och
de av agenterna förmedlade) adderas till de mottagna
orderna från WeSCs egna säljare i grossistverksamheten
samt den order WeSC lägger för den egna e-handelsverksamheten. Den samlade ordern ligger till grund för
produktion och leverans.
Bolaget har c. 9 anställda.

Översikt Resultatdisposition per Gruppbolag inom
affärsområdet Konfektion
Tabellen nedan illustrerar resultatdispositionen 2020 för
bolaget som efter Transaktionen utgör affärsområdet
Konfektion. Samtliga belopp nedan är upprättade i enlighet
med IFRS. EBITA avser resultat före skatt och finansiella
poster. EBITA-marginal avser EBITA i procent av
nettoomsättningen.
Resultatdisposition per Gruppbolag
1/1 2020 – 31/12 2020, TSEK

WeSC

Nettoomsättning

21 488

EBITA enligt IFRS

-12 767

EBITA-marginal enligt IFRS

-59,4%

Justerad EBITA enligt IFRS

-12 767

Justerad EBITA-marginal enligt IFRS

-59,4%

Huvudsakliga styrkor och konkurrensfördelar
Vestum består av starka specialistbolag
Gruppbolagen är specialiserade på en eller ett fåtal
nischer och har stark lokal närvaro i sina respektive
verksamhetsområden. De är i grunden välskötta bolag
med en tydligt definierad marknad som drivs av motiverade ledningsgrupper och präglas av entreprenörskap.
Bolag med tydligt fokus och hög grad av entreprenörsanda är ofta måna om utvecklingen av verksamheten även
efter att Vestum kommit in som ny ägare. Några exempel
på Gruppbolag som är starka inom sina specialistområden
är:
Rosenqvist Entreprenad – har utfört arbeten och
entreprenadprojekt i järnvägsmiljö i Mälardalen sedan
1985. Bolagsledningen gör bedömningen att bolagets
marknadsposition inom verksamhetsområdet i
Mälardalen är mycket stark. Många av kunderna har
varit med sedan starten.
SOAB – ett av Sveriges största montageföretag inom
områdesskydd enligt bolagsledningens bedömning.
Bolaget är en rikstäckande och fristående
entreprenör med bred kompetens inom såväl montage
som installation av automatik och passagesystem.
Grundarna av bolaget är kvar i verksamheten även
efter att Vestum klivit som ny ägare.

•
•

Diversifiering
Vestums ledning anser att en diversifierad bas av bolag
inom olika specialistområden av byggindustrin är
attraktiv och en långsiktig konkurrensfördel då det
minskar känsligheten för temporära variationer i vissa
delar av branschen. Vestums affärsmodell utgår från en
förmåga att identifiera kvalitetsbolag inom vissa specialistområden av byggindustrin där intjäningsförmåga och
kassaflödesgenerering ska vara stabil över tid inom
koncernen. Ledningen gör även prioriteringar för att
uppnå minskade säsongsvariationer genom att vissa
bolag i koncernen har en högre beläggning på sommaren
medan andra har en högre beläggning på vintern. Detta
exemplifieras genom Sanera Stockholm som kan arbeta
inomhus, medan Skandinaviska Områdesskydd kan arbeta
utomhus.
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Decentraliserad affärsmodell med gemensamt ägande
i moderbolaget
Vestums ägarfilosofi grundar sig i en decentraliserad
affärsmodell där gruppbolagens respektive ledningsgrupper fattar verksamhetsbesluten som rör den dagliga
verksamheten. En effektiv intern organisationen med
decentraliserat ansvar och stark ledarkultur leder till god
leverans mot kunder, leverantörer och kollegor. Vestums
ledning uppmuntrar gruppbolagen till eget ansvar,
entreprenörskap och personalengagemang och stöttar
gruppbolagen med koncernfunktioner så som organisations- och ledningsfrågor, HR-frågor, ekonomistyrning, IT
samt kommunikation.
Gruppbolagen driver sina egna verksamheter separerat
och oberoende av övriga gruppbolag, men uppmuntras att
samverka med varandra. Vikten av intressegemenskap
mellan gruppbolagen och mellan gruppbolagen och
Vestum är stor och kan över tid mynna ut i högre grad av
samverkan, vilket får positiva konsekvenser både
operationellt och finansiellt. För att uppnå detta erbjuds
operativa säljare att återinvestera en del av köpeskillingen i moderbolaget Vestum.
Branschfokuserade
Vestum förvärvar endast specialistbolag som är exponerade mot byggindustrin. Vestums ledning gör bedömningen att konkurrensen är stor på förvärvsmarknaden, men
med ett tydligt fokus och spetskompetens på specifik
bransch ökar möjligheterna att genomföra framgångsrika
förvärv. Ett tydligt branschfokus möjliggör också en
koncern bestående av en sammanhållen grupp av bolag
som över tid kan samverka med varandra för att förbättra kunderbjudandet och uppnå mer effektiva organisationer. Detta exemplifieras genom att gruppbolagen över tid
kan hyra ut personal till varandra och erbjuda kunder ett
bredare erbjudande.
Entreprenörsdriven och kompetent
investeringsorganisation
Vestums koncernledning består av individer med kompletterande kompetenser och erfarenheter för att
leverera på Vestums strategi att förvärva och utveckla
specialistbolag inom byggindustrin. Dessa kompetenser
och erfarenheter kretsar främst kring verksamhetsutveckling av bolag inom byggindustrin, företagsförvärv och
fusioner, organisation och IT, ekonomistyrning samt
juridik.
Entreprenörskap är ett ledord för Bolaget. Vestums
grundare och tillika VD har byggt upp flertalet framgångsrika företag inom byggindustrin under de senaste 20 åren
och tillämpar viktiga lärdomar från dessa företagsbyggen
inom Vestumgruppen.
Vestums investeringsorganisation består idag av samtliga
fem individer i Vestums koncernledning.
Finansiella mål
Tillväxt
Vestums målsättning är att årligen genomföra förvärv
som tillför proformerad justerad EBITA om minst 100
miljoner kronor.

•

Marginal
Vestums målsättning är att minst uppnå en justerad
EBITA-marginal om 8,0 procent.

centrala organisation med bland annat organisations- och
ledningsstruktur, HR-frågor, ekonomistyrning, IT och
kommunikation.

Kapitalstruktur
Vestum har som mål att den finansiella nettoskulden i
relation till justerad EBITDA inte ska överstiga 4,0x som
genomsnitt över de senaste fyra kvartalen.

Miljö-, social- och företagsstyrning
Vestums ambition är att bidra till samhällsnytta genom
smarta och effektiva processer inom byggindustrin.

•
•

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

•

Organisation
Vestum arbetar enligt en decentraliserad affärsmodell då
Bolaget är övertygade om att de bästa besluten fattas av
de personer som bedriver verksamheterna. Det finansiella ansvaret vilar på gruppbolagen som genererar affärer,
resultat och kassaflöde. Detta bidrar till flexibilitet och
stark entreprenörsanda.
Vestum är måna om att bibehålla en välskött koncern och
ställer således krav på förvärvade bolag att ha en väl
fungerade verksamhet och ledning. Detta innebär att varje
enhet har en egen verkställande direktör som ansvarar
för sitt bolag. Storleksmässigt fokuserar Vestum på
verksamheter som omsätter 40–400 MSEK. Storleken gör
att respektive ledning har kontroll över helheten och
snabbt kan anpassa verksamheten efter kundernas
behov. Varje bolag erbjuds stöd från moderbolagets
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Vestum strävar efter att kontinuerligt hjälpa sina Gruppbolag och dess kunder att minska sin miljöpåverkan med
ökad miljömedvetenhet. Det är Bolagets uppfattnings att
fastighetsägare till såväl nybyggda som befintliga fastigheter idag lägger stort fokus på att investera i miljöeffektiva samt hållbara processer för att leva upp till marknadens och konsumenternas allt högre krav på hållbarhet.
Vestum arbetar utifrån tre områden för att bidra till
hållbarhetskedjan.
Säker och utvecklande arbetsmiljö
Hållbara byggprocesser
Tryggt ledarskap

•
•
•

Ovan huvudområden inkluderar nedan hållbarhetsmål.
Dessa följs upp och målsättningen är att göra kontinuerliga förbättringar.
Hälsa, trivsel och trygghet
Nollvision arbetsplats och miljöolyckor
Affärsetik
Samhällsansvar
Kundnöjdhet

•
•
•
•
•

Marknadsöversikt

Inledning
Marknaden för verksamheter inom bygg- och anläggningsbranschen, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader karaktäriseras av lokal förankring där ett bolag
kan vara den dominerande aktören lokalt, men inte har
haft viljan eller förmågan att växa sig stark på andra
marknader. Utöver lokal förankring kännetecknas
Vestums fokusbranscher av fragmentering och privat
ägande. Vestums ledning gör bedömningen att det skapar
en långsiktig konkurrensfördel att bygga en koncern
bestående av en diversifierad bas av bolag inom olika
specialistområden av byggindustrin då det minskar
känsligheten för temporära variationer i vissa delar av
branschen. Vestums målsättning är att identifiera
kvalitetsbolagen på fragmenterade marknader där
intjäningsförmåga och kassaflödesgenerering ska vara
stabil över tid inom koncernen.
Många av de företag Vestum fokuserar på i sin förvärvsstrategi är entreprenörsdrivna. Ledningen gör bedömningen att den affärsmodell man erbjuder entreprenörer
är attraktiv då möjlighet ges att fortsätta utveckla sin
verksamhet samtidigt som entreprenören kan samverka
med andra gruppbolag inom Vestumgruppen. Ett förvärvat bolags framgång bygger på hängivet engagemang från
de ursprungliga entreprenörerna, men med professionellt stöd från centrala processer och resurser.
Förvärv utgör en central del i Vestums strategi med fokus
på bolag med bevisade affärsmodeller, historiskt starka
kassaflöden och med potential för ett långsiktigt värdeskapande. Vestumgruppens primära geografiska marknad för identifiering av potentiella förvärv är idag Sverige,
men kan över tid inkludera bolag belägna i Norge, Finland
och Danmark.

8 SCB:s företagsregister, december 2020. www.foretagsregistretsok.scb.se
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Transaktionsmarknaden
För att Vestums affärsverksamhet ska fortsätta växa
krävs att Vestum kan genomföra framgångsrika förvärv i
linje med Bolagets fastlagda affärsstrategi. Vestums
verksamhet kan komma att påverkas av tillgången till
finansiering av förvärv, räntenivåer, konkurrens från
andra aktörer, Vestums egna förmåga att identifiera bolag
som uppfyller Bolagets förvärvskriterier samt att
framgångsrikt genomföra transaktioner.
Vestumgruppen bedömer att man med nuvarande strategi
och erbjudande har en fördel gentemot exempelvis
industriella köpare som i högre grad har målsättningen
att skapa synergier genom integrationsarbete. En del av
Vestums styrka och konkurrenskraft bygger på den
decentraliserade och finansiella modell man erbjuder
säljare där Gruppbolagen opererar som självständiga
bolag inom koncernen samtidigt som bolagen kan dra
nytta av samverkan mellan varandra. Säljare erbjuds
långsiktiga ekonomiska incitament då möjligheten ges att
återinvestera en del av köpeskillingen i Vestumgruppen.
Marknad för potentiella förvärv
Vestum ser positivt på potentialen för framtida förvärv då
antalet bolag med en omsättning om 40-400 MSEK i
Sverige vid Tidpunkt för denna Bolagsbeskrivning
överstiger 30 000st8. Vestum anser att möjligheterna för
identifiering av framtida förvärvskandidater i denna
grupp är god.
Vestum kartlägger och utvärderar kontinuerligt flertalet
bolag som utgör potentiella förvärvsobjekt som ingår i
Bolagets fokusområden. En andel av de bolag som
genomför ägarförändringar använder sig av företagsmäklare som skapar intresse bland potentiella intressenter. Konkurrensen för dessa bolag blir naturligt högre.

Vestum fokuserar främst på att identifiera internt
framtagna förvärvsobjekt i syftet att optimera volymen av
förvärv och undvika auktionsprocesser. Vestum anser att
Bolagets interna resurser med lång erfarenhet och
beprövad historik av att framgångsrikt genomföra
förvärv, stärker Bolagets möjligheter att fortsatt genomföra framgångsrika förvärv.
Konkurrenslandskap
Konkurrenter till Vestum utgörs av andra förvärvsdrivna
industrigrupper och koncerner, riskkapitalfonder och
professionella investerare. Större industrigrupper
konkurrerar traditionellt genom att aktivt genomföra
tilläggsförvärv som kompletterar deras befintliga
verksamhet. I kontrast investerar riskkapitalfonder och
professionella investerare med ett utvecklande och
värdeskapande motiv likt Vestum. Skillnaden är att
riskkapitalfonder och professionella investerare saknar
Vestums långsiktighet och ofta planerar en exit från det
förvärvade bolaget.
Vestum bedömer att konkurrensen att genomföra
investeringsmöjligheter bland privatägda bolag ökat. Detta
är dels styrt av ökade värderingar på den publika
marknaden och de i det långa perspektivet sjunkande
räntenivåerna som sannolikt bidragit till ökad konkurrens
bland möjliga köpare inom Vestums målgrupp. En lägre
förväntad avkastning på alternativa tillgångsslag, drivet
av en låg räntemiljö, gör att priserna och därmed konkurrensen ökar för små och medelstora bolag som säljs.
Vestum anser att man möter konkurrensen genom sin
långsiktiga ägarhorisont, ett starkt fokus på autonomi och
självständighet, en hög flexibilitet och stor investeringsvilja även efter köp. Det gör att Vestum har ett erbjudande
som för vissa ägare och bolag är mer relevant än
alternativen.
Tillgång till finansiering för förvärv
Den nuvarande låga finansieringskostnaden och utsikterna för att detta inte förändras i närtid resulterar i goda
förutsättningar för en fortsatt aktiv förvärvstakt för
Vestum. Bolaget bedömer att utvecklingen på finansieringsmarknaden är god. Detta i kombination med att
Bolaget noteras på Nasdaq First North och därigenom får
tillgång till kapitalmarknaden förväntas påverka Vestum
positivt..
Gruppbolagens marknad
Vestums Gruppbolag efter genomförandet av Transaktionen är verksamma inom olika segment av byggindustrin.
Bortsett från att samtliga Gruppbolag efter genomförandet av Transaktionen tillhör Vestum saknar de anknytningar till varandras verksamheter. Gruppbolagens
marknader och trender kan därför variera och kommer
troligtvis förändras efter Tidpunkt för denna Bolagsbeskrivning i takt med att Vestum genomför framtida
förvärv.
SOAB:s marknad
Marknaden kan delas in i bostad-, kommersiell- och
offentlig sektor.
Med den privata marknaden avses i huvudsak ett områdesskydd runt en bostad för att skydda barn, djur eller
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undvika spring genom tomt. Vanliga produkter är enklare
hägn, trästaket, stängsel, glas och smidesstaket samt
olika grindar med eller utan automatik.
Den kommersiella marknaden avser företag eller
ekonomiska föreningar (bostadsrättföreningar, vägföreningar mm). Vanliga produkter är stängsel, bommar,
avspärrningsprodukter, grindar (manuella och automatiska) och räcken.
Den offentliga marknaden avser främst kommuner eller
myndigheter. Vanliga produkter är stängsel, bullerskydd,
avspärrningsprodukter och räcken.
Bolaget utför i genomsnitt cirka 2 000 projekt per år och
exempel på kunder inkluderar Infratek Sverige, Svevia,
Conapto, Liljestrand Entreprenad och PEAB Anläggning.
Marknaden präglas av lokal fragmentering samtidigt som
det endast finns ett fåtal rikstäckande entreprenörer.
Bland bolagets konkurrenter inkluderas Heras, BGFIX och
Upplands Stängsel. Bolagsledningen gör bedömningen att
konkurrensfördelar inkluderar SOABs breda utbud, stora
kundbas (både inom bostad och företag), höga servicenivå
samt starka digitala marknadsprofilering.
Saneras marknad
Saneras marknad definieras som rivningsarbeten vid
serviceprojekt, rotprojekt och entreprenadprojekt under
5 MSEK inom Stockholms Län.
Sanera segmenterar marknaden enligt specialkompetenser (håltagning, sanering, etc.) och målgrupper (mindre,
mellan och stora) där storlek på projekt går hand i hand
med storlek på företag. Sanera gör satsningar på starka
marknader som geografiskt ligger i anslutning till
Stockholms Län (Uppsala m.fl.).
Saneras ledning gör bedömningen att marknaden är
växande och drivs av ständigt höjda krav från myndigheter (tillstånd, kvalitet/miljö, etc.) samt branschspecifika
krav (specialkompetens, utbildningar, tillstånd, etc.) vilket
bedöms gynna seriösa aktörer. Bland bolagets konkurrenter inkluderas ML Demo, Rival och Hovets Entreprenad
Håltagning. Bolagsledningen gör bedömningen att
konkurrensfördelar inkluderar Saneras goda kundrelationer, långa erfarenhet, rutiner vid projektstyrning och
breda kompetens hos ledande montörer.
Bolaget utför i genomsnitt cirka 1 000 projekt per år och
exempel på kunder inkluderar BTH Bygg, Gärdets Bygg, LA
Gruppen, Stockholm Byggkoncept och Imola Entreprenad.
Rosenqvist Entreprenads marknad
Marknaden utgörs av mark-, anläggnings- och montagearbeten samt BEST-arbeten (ban, el, signal och tele) i
järnvägsmiljö i främst Mälardalen. Marknaden drivs till
stor del av investeringar i infrastruktur av offentliga
aktörer. Exempel på projekt kan vara att bolaget utför
jord- och bergschakt, stålmontage, betongarbeten,
spåranpassningar samt pålning både inom och i anslutning till befintlig spårvagnsdepå.
Marknaden karaktäriseras av lokalt starka aktörer då det

ofta kan vara kostsamt att förflytta maskiner och utrustning mellan regioner. Bolagsledningen i Rosenqvist
Entreprenad gör bedömningen att bolaget har en stark
marknadsposition i Mälardalen som en konsekvens av lång
erfarenhet och goda kundrelationer med de största
offentliga och privata beställarna. Exempel på dessa
kunder är Storstockholms Lokaltrafik, FUT (förvaltning för
utbyggd tunnelbana), Trafikverket, Infranord och Strukton
Rail.
Bland bolagets konkurrenter inkluderas Frijo (inklusive
Boby Spår), NVBS, Infrakraft och Last & Planering Rail LPR.
Bolagsledningen gör bedömningen att konkurrensfördelar
inkluderar Rosenqvist Entreprenads lösningsorienterade
förmåga, täta och öppna samverkan med beställaren,
nytänkande och förmåga att driva projekt samt smarta
maskiner och utrustning.
WeSC marknad
Under de senaste 20 åren har detaljhandeln genomgått en
omfattande strukturomvandling och globalisering.
Möjligheten för konsumenter att handla och ta del av varor
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från andra marknader har accelererat exponentiellt
under de senast 5 – 10 åren. Bland de mest påtagliga
förändringarna är snabb digitalisering och utbredd
distanshandel via en rad e-handelsaktörer, tilltagande
geografisk koncentration till stora regioner med stabil
ekonomisk aktivitet eller regioner med speciella förutsättningar, samt en tilltagande konsolideringen. Bolaget
bedömer att starka väletablerade varumärken som WeSC
sannolikt kommer att ha bättre förutsättningar att
hantera en fortsatt konsolidering och digitalisering än nya
som inträder på marknaden från tid till annan. WeSC har
en växande, lojal kundbas som förblir kunder över tid. För
WeSCs kunder är inte tillgången på fysiska handelsplatser
avgörande utan målgruppen utgörs idag i huvudsak av
digitalt mogna grupper som gärna handlar via olika
e-handelsplattformar.
WeSCs konkurrenter skiljer sig något från marknad till
marknad, men det finns ett antal globala varumärken som
är återkommande på de flesta marknader, däribland ett
antal större bolag vars varumärken är förknippade med
brädsporter såsom skateboard, snowboard och surfing.

Riskfaktorer
Investeringar i aktier eller aktierelaterade värdepapper
innefattar alltid risker. Ett antal faktorer påverkar, eller
kan påverka, Vestums verksamhet direkt eller indirekt.
Nedan beskrivs, utan särskild prioriteringsordning eller
anspråk på att vara uttömmande, de riskfaktorer och
förhållanden som anses vara av väsentlig betydelse för
Bolagets verksamhet och framtida utveckling efter
Transaktionens genomförande. Ytterligare riskfaktorer
som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som
Bolaget för närvarande anser vara obetydliga, kan i
framtiden ha en väsentlig negativ inverkan på Vestums
verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt.
Utöver detta avsnitt ska investerare även ta hänsyn till
den övriga information som lämnas i Bolagsbeskrivningen
i dess helhet. Bolagsbeskrivningen innehåller framåtriktade uttalanden som påverkas av framtida händelser, risker
och osäkerhetsfaktorer. Bolagets verkliga resultat kan
skilja sig väsentligt från de förväntade resultaten i dessa
framåtriktade uttalanden på grund av många faktorer,
däribland de risker som beskrivs nedan och i andra delar
av Bolagsbeskrivningen.
Verksamhets- och branschrelaterade risker
Bygg och anläggning
Makroekonomiska faktorer
Vestumgruppens verksamhet är beroende av efterfrågan
på dess Gruppbolags produkter och tjänster, vilken
påverkas av dess Gruppbolags kunders ekonomiska
välstånd och position, som i sin tur i allmänhet påverkas
av finansiella och politiska förhållanden på de marknader
där Vestumgruppen är verksam liksom av internationella
makroekonomiska faktorer såsom allmän konjunkturutveckling, inflation och räntenivåer. Även om Vestumgruppen är relativt diversifierad och Gruppbolagen är
verksamma inom olika branscher och sektorer med vad
som i allmänhet är olika marknadsdrivare och risker,
påverkas merparten av Gruppbolagens produkter och
tjänster av förutsättningarna och underliggande marknadsutveckling inom respektive bransch och nisch. En
lågkonjunktur kan medföra att den generella efterfrågan
går ner och medför en svagare marknad och lägre
tillgång på kapital. Det finns en risk att möjligheten att
investera i befintliga eller nya verksamheter hämmas vid
förväntade och faktiska förändringar av räntenivåer och
inflation. Likaså finns en risk att Vestumgruppens tillväxt
dämpas eller blir negativ, i synnerhet vid en utdragen och
djup lågkonjunktur.
Den pågående globala spridningen av Covid-19 har lett till
en omfattande nedgång i den allmänna konjunkturen och
kan förväntas fortsätta få en inverkan på de marknader
där Vestumgruppen är verksam. Gruppbolagen kan
påverkas indirekt av pandemin genom utbrottets direkta
och indirekta effekt på efterfrågan av dess produkter och
tjänster samt ökad risk för motparters försämrade
betalningsförmåga (se ”Kreditrisker”). En ökad finansiell
osäkerhet till följd av spridningen av Covid-19 kan också
försämra tillgängligheten till finansiering (se
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”Förvärvsfinansiering”). Vidare kan Bolagets aktiekurs vid
fortsatt spridning av Covid-19 förväntas följa en allmän
marknadsvolatilitet och bli föremål för extraordinära
svängningar, oberoende av Vestumgruppens finansiella
utveckling, innebärande att aktierna kan minska i värde.
Per datum för Bolagsbeskrivningen har Bolaget inte
konstaterat någon väsentlig negativ påverkan på Vestumgruppens verksamhet, resultat och finansiella ställning
och kan inte närmare kvantifiera i vilken utsträckning
spridningen av Covid-19 kommer att påverka Vestumgruppen framöver. Bolaget bedömer dock att ovan
identifierade potentiella risker hänförliga till den fortsatta
spridningen av Covid-19 innebär en ökad riskexponering
som för det fall att riskerna realiseras skulle kunna ha en
väsentlig negativ inverkan på Vestumgruppens verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Bolaget bedömer att sannolikheten för att flera av
ovanstående makroekonomiska faktorer som kan ha en
hög väsentlig negativ inverkan på Vestumgruppens
verksamhet, finansiella ställning och resultat inträffar är
låg, men att sannolikheten för att vissa makroekonomiska
faktorer kommer att inträffa är hög. De negativa effekterna är avhängiga den aktuella makroekonomiska faktorn
och dess allvarlighetsgrad för Vestum. Den potentiella
negativa effekten av försämrad tillgång till finansiering
anses vara måttlig.
Konkurrens
Inom ramarna för befintliga verksamheter agerar såväl
Vestumgruppen som de enskilda Gruppbolagen på i många
avseenden konkurrensutsatta marknader med såväl
nationella som, i vissa fall, internationella konkurrenter.
Gruppbolagen konkurrerar i vissa fall med aktörer som
kan erbjuda ett mer komplett sortiment av varor eller
tjänster, har bättre tillgång till finansiering och/eller har
större resurser inom t.ex. teknik, personal och/eller
marknadsföring. Om konkurrenter på marknaden kan
erbjuda liknande produkter eller tjänster som Gruppbolagen tenderar priserna att sjunka och kunderna bli mer
ombytliga. Ökad konkurrens kan leda till minskad försäljning eller minskade marknadsandelar för Gruppbolagen,
och i förlängningen, Vestumgruppen och det finns risk för
att man i framtiden inte kan erbjuda marknaden konkurrenskraftiga produkter eller tjänster. För att anpassa
Vestumgruppen och respektive Gruppbolag till de olika
konkurrenssituationer som kan uppstå finns även risk för
att Gruppbolagen och/eller Vestumgruppen behöver
genomföra kostsamma investeringar, prissänkningar
eller omstruktureringar. Sammantaget skulle dessa
risker kunna ha en måttlig inverkan på Vestumgruppens
verksamhet, finansiella ställning och resultat. Risken
bedöms som måttlig för att en eller flera av dessa
faktorer inträffar.
Framtida förvärv
Bolagets tillväxtstrategi innefattar att Vestumgruppen ska
fortsätta växa genom förvärv och sedermera

vidareutveckla små- och mellanstora välskötta och
lönsamma bolag med exponering mot bygg och anläggning,
ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader där Vestum
tillsammans med ambitiösa entreprenörer och företagsledningar kan vara med och utveckla bolagen i syfte att
driva lönsam tillväxt. Det finns risk för att Vestums
förmåga att identifiera och genomföra framtida företagsförvärv inom ramen för Vestumgruppens verksamhet
hämmas vid ökad konkurrens från alternativa industrigrupper, riskkapitalfonder, investerare eller andra
industribolag med liknande verksamhet (se ”Konkurrens”),
eller att potentiella förvärv inte kommer att kunna
genomföras på för Bolaget godtagbara villkor. Vidare
finns risk för att köpeskillingen för framtida förvärv
överstiger marknadsvärdet, att förvärvet medför högre
integrationskostnader än förväntat eller att förväntade
synergieffekter uteblir. Företagsförvärv är också
förenade med risker i förhållande till det förvärvade
bolaget. Även om Vestum inför varje förvärv vidtar
åtgärder för att granska målbolagets finansiella, legala
och organisatoriska förutsättningar finns en risk att
eventuella problem och framtida förluster inte upptäcks
vid en sådan genomgång. Sådana oförutsedda problem
kan medföra behov av ytterligare kapitaltillskott från
Bolaget eller innebära att avkastningen på investeringen
blir negativ. Om ovannämnda risker realiseras skulle
detta kunna ha en måttlig negativ inverkan på Vestumgruppens verksamhet i stort, samt dess finansiella
ställning och resultat. Bolaget bedömer att sannolikheten
för att ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är
måttlig.
Kundberoende
Vestumgruppens rörelsedrivande verksamhet bedrivs i
Gruppbolagen. Exempelvis bygger verksamheten i
Gruppbolagen SOAB och Sanera delvis på och är beroende
av att respektive Gruppbolag från tid till annan anlitas som
underleverantörer. Skulle Gruppbolagen inte längre
anlitas som underleverantörer exempelvis på grund av
att Gruppbolagen erhållit ett dåligt renommé för dåligt
utfört arbete skulle det påverka Gruppbolagens, och i
förlängningen, Vestumgruppens verksamhet, resultat och
finansiella ställning negativt. Sådan negativ inverkan
bedöms kunna vara måttlig och Bolaget bedömer att
sannolikheten för att ovanstående risk, helt eller delvis,
inträffar är måttlig.
Beroende av underleverantörer
Vestumgruppens verksamhetsdrivande Gruppbolag
anlitar ofta underentreprenörer som komplement till den
egna personalstyrkan. Exempelvis anlitar Gruppbolaget
SOAB underentreprenörer för montage av stängsel och
andra av SOAB:s produkter. Gruppbolagen är därför
beroende av en kontinuerlig tillgång till pålitliga underentreprenörer och att kostnader för att anlita sådana
underentreprenörer är godtagbara för Gruppbolagen.
Vestumgruppen har inte full insyn i eller kontroll över
underentreprenörers verksamheter och personal. Det
finns därför risk att Gruppbolagens underentreprenörer
inte utför sina tjänster i tid eller med bristande kvalitet,
vilket kan ha negativ inverkan på såväl Gruppbolagens
möjlighet att efterleva sina projektkalkyler som Gruppbolagens kundrelationer. Det finns även en risk för att
Gruppbolagens underentreprenörer inte följer tillämpliga
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lagar avseende exempelvis arbetsskydd och arbetsmiljö
eller på annat sätt missköter sina uppdrag vilket kan
skada Gruppbolagens, och i förlängningen Vestumgruppens, renommé eller kan leda till att Gruppbolagen blir
föremål för sanktioner, viten eller skadestånd. Om
Gruppbolagen inte lyckas anlita underentreprenörer på
för Gruppbolagens godtagbara villkor eller om underentreprenörer brister vid utförandet av sina tjänster till
Gruppbolagen och dess kunder kan det ha väsentlig
negativ inverkan på Gruppbolagens, och i förlängningen
Vestumgruppens, rörelsekostnader, finansiella ställning
och resultat. Sådan negativ inverkan bedöms kunna vara
måttlig och Bolaget bedömer att sannolikheten för att
ovanstående risk, helt eller delvis, inträffar är måttlig.
Offentliga upphandlingar
Vissa av Gruppbolagen, t.ex. Rosenqvist Entreprenad,
deltar i varierande utsträckning som anbudsgivare vid
offentliga upphandlingar. Exponeringen mot den offentliga
sektorn innebär att efterfrågan på Gruppbolagens
produkter och tjänster kan påverkas av politiska beslut
rörande ökade eller minskade offentliga investeringar och
regler om offentlig upphandling. Minskade anslag till
offentlig infrastruktur kan följaktligen ha en negativ
inverkan på Gruppbolagens intäkter. Vissa av Gruppbolagens kunder inom den offentliga sektorn är dessutom
enligt lag i många fall skyldiga att köpa produkter och
tjänster genom offentliga upphandlingsförfaranden där
förfrågningsunderlaget kan ställa krav på t.ex. yrkesbevis
för Gruppbolagens personal eller vissa kvalitets- och
miljöcertifieringar. För det fall Gruppbolagen inte lyckas
tillhandahålla personal med sådana yrkesbevis eller inte
lyckas erhålla eller behålla sådana kvalitets- och miljöcertifieringar finns det en risk att Gruppbolagen inte vinner
offentliga upphandlingar där sådana krav ställs. Det finns
även risk att Gruppbolagen drabbas av att andra anbudsgivare begär överprövning av en upphandling som något
av Gruppbolagen har vunnit på grund av faktiska eller
påstådda processuella fel i upphandlingsförfarandet.
Sådana överprövningar kan, utöver att leda till kostnader
för bl.a. arvoden till rådgivare, leda till att ett nytt upphandlingsförfarande inleds och att Gruppbolagen förlorar
det tidigare tilldelade kontraktet. Om någon av ovannämnda risker skulle förverkligas, eller om Gruppbolagen
skulle förlora offentliga upphandlingar i framtiden, skulle
det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Vestumgruppens intäkter och kostnader. Sådan negativ inverkan
bedöms kunna vara hög och Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovanstående risker, helt eller delvis,
inträffar är måttlig.
Nyckelpersoner
Vestumgruppen är beroende av Bolagets tillträdande
ledningsgrupp bestående av Conny Ryk (verkställande
direktör), Simon Göthberg (Head of M&A), Olle Nykvist
(Head of Legal), Erkan Sen (COO) och Olof Andersson (CFO),
samt andra ledande befattningshavare och personer med
specialkompetens inom respektive Gruppbolag. Vestumgruppens förmåga att behålla dessa nyckelpersoner är
beroende av flertalet faktorer, vissa utanför Vestumgruppens kontroll. Konkurrensen om kvalificerad kompetens
på området är hård. Det finns en risk att nyckelpersoner
lämnar Vestumgruppen och går till konkurrenter eller
startar egen verksamhet och om så sker bedömer

Bolaget att det är svårt att hitta ersättare som i minst
samma utsträckning som företrädaren besitter en
specifik djup kompetens eller fackkunskap om Vestumgruppen och dess Gruppbolag, vilket kan medföra en
negativ inverkan på Vestumgruppens verksamhet. Vidare
finns en risk att Bolagets rutiner för bolagsstyrning och
intern kontroll inte upprätthålls om nämnda nyckelpersoner avslutar sina anställningar. Ineffektiv bolagsstyrning
och brister i den interna kontrollen riskerar att skada
allmänhetens förtroende för Vestumgruppen, vilket kan
leda till negativa effekter för Vestumgruppens verksamhet och möjligheten att anskaffa kapital och genomföra
förvärv. Ovan bedöms kunna ha en hög inverkan på
Vestumgruppens verksamhet och Bolaget bedömer att
risken för att någon nyckelperson lämnar Vestum är låg
och att risken för att någon nyckelperson lämnar Gruppbolagen är måttlig.
Miljö
Några av Gruppbolagen bedriver sådan verksamhet som
är anmälningspliktig eller tillståndspliktig enligt miljöbalken (1998:808). Exempelvis är Gruppbolaget Sanera
föremål för särskild anmälningsskyldighet och krav enligt
speciallagstiftning och regelverk gällande hantering av
asbest samt transport av farligt avfall. Vestumgruppens
påverkan på den yttre miljön sker främst genom transport och avfallshantering. Olyckor och andra incidenter
vid en arbetsplats eller motsvarande kan medföra
miljöstörningar. Förändringar i lagstiftning eller myndighetsregleringar som innebär nya eller strängare krav
eller ändrade villkor, liksom en utveckling mot striktare
myndighetstillämpning av regleringar på miljöområdet,
kan kräva ytterligare investeringar och åtagande för
Vestumgruppen. Det finns även risk att Vestumgruppen
inte beviljas eller kan upprätthålla de tillstånd som är
nödvändiga för att bedriva och utveckla verksamheten på
önskvärt sätt, vilket sammantaget kan få en låg negativ
inverkan på Vestumgruppens verksamhet, finansiella
ställning och resultat. Sådan negativ inverkan bedöms
kunna vara måttlig och Bolaget bedömer sannolikheten
för att dessa risker förverkligas som måttlig.
Variationer i väder
Vissa av Gruppbolagens (t.ex. SOAB) verksamheter är
klimat- och väderberoende där mildare väder generellt
påverkar Gruppbolagen och efterfrågan på deras
produkter och tjänster positivt. Hårdare väder och
kraftiga snöfall etc. riskerar således att påverka efterfrågan på Gruppbolagens produkter och tjänster negativt,
vilket i sin tur skulle påverka Vestumgruppens verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Sådan
negativ inverkan bedöms kunna vara måttlig och Bolaget
bedömer att sannolikheten för att dessa risker förverkligas är måttlig.
Arbetsplatsolyckor och arbetsmiljöfrågor
Bygg- och entreprenaduppdrag innebär i förekommande
fall ofta arbete i dammiga, trånga och bullriga miljöer etc.
Arbetet är således förenat med vissa risker, som till
exempel risken för inandning av så kallad kvartsdamm,
hörselskador, fallolyckor, elchock etc. Sådana risker kan
medföra personskador samt allvarliga skador på såväl lös
som fast egendom och arbetsutrustning. Mot bakgrund av
detta är Gruppbolagens verksamhet föremål för
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omfattande lagar och regler som syftar till att upprätthålla en säker arbetsmiljö. Gruppbolagen har dessutom
implementerat policyer och andra åtgärder som syftar till
att minska risken för arbetsplatsolyckor. Riskerna som är
förenade med bygg- och entreprenaduppdrag kan dock
inte helt och hållet elimineras. Det finns en risk att
Gruppbolagen gör sig skyldiga till överträdelser av
tillämpliga lagar och regler rörande upprätthållandet av
en säker arbetsmiljö. Om sådana överträdelser inträffar
finns det en risk att Gruppbolagen eller dess företrädare
blir föremål för skadeståndskrav eller straffansvar.
Arbetsplatsolyckor i samband med Gruppbolagens
bygg- och entreprenaduppdrag kan därför ha en väsentlig negativ effekt på Gruppbolagens kostnader, men också
på Gruppbolagens anseende och i förlängningen dess
förmåga att attrahera kunder och anställda, vilket i sin tur
kan påverka Vestumgruppens intäkter och tillväxtmöjligheter negativt. Sådan negativ inverkan bedöms kunna
vara måttlig och Bolaget bedömer sannolikheten för att
dessa risker förverkligas som måttlig.
Kontroll över Gruppbolag och decentralisering
Bolagets investeringsfilosofi innebär att Bolaget i vissa fall
kan förvärva minoritetsandelar i företag varmed styrningen i sådant fall kan komma att regleras genom
aktieägaravtal mellan relevanta parter. Beroende på hur
aktieägaravtal utformas och omständigheterna i övrigt så
finns risk att Bolaget inte åtnjuter full kontroll över
centrala och strategiska frågeställningar som skulle
kunna innebära eventuella låsningar kring beslut där
parterna till aktieägaravtalet har olika viljor, vilket i sin tur
innebär risk för att verksamheten hämmas.
Vidare bygger Vestumgruppens styrmodell på en hög
grad av decentralisering, i enlighet med vilken varje
Gruppbolag har en beslutsför ledning som ansvarar för
och driver bolaget självständigt. Detta arbetssätt innebär
enligt Vestums uppfattning stora fördelar för Vestumgruppen men ställer samtidigt höga krav på uppföljning
och kontroll. Brister i bolagsstyrningen kan leda till
olönsamma och felaktiga beslut, eller i värsta fall bedrägerier där en medarbetare, samarbetspartner eller annan
avsiktligt och för egen vinnings skull försöker vilseleda
beslutsfattare i något Gruppbolag. Sådana risker kan
medföra en negativ inverkan på Vestumgruppens
verksamhet och finansiella ställning, samt risk för att
allmänhetens förtroende för Vestumgruppen påverkas
negativt. Sådan negativ inverkan bedöms kunna vara
måttlig och Bolaget bedömer att sannolikheten för att
ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är låg.
Verksamhets- och branschrelaterade risker
Konfektion
Nyckelpersoner
WeSC är beroende av flera nyckelpersoner, främst
nuvarande VD Joseph Janus. WeSCs förmåga att behålla
nyckelpersoner är beroende av flertalet faktorer, vissa
utanför WeSCs kontroll. Konkurrensen om kvalificerad
kompetens på området är hård. Det finns en risk att
nyckelpersoner lämnar WeSC och går till konkurrenter
eller startar egen verksamhet och om så sker bedömer
Bolaget att det är svårt att hitta ersättare som i minst
samma utsträckning som företrädaren besitter specifik
kompetens, vilket kan medföra en negativ inverkan på
Vestumgruppens verksamhet. Sådan negativ inverkan

bedöms kunna vara måttlig och Bolaget bedömer att
risken för att någon nyckelperson lämnar WeSC är
måttlig.
Konjunkturpåverkan
En gynnsam konjunktur får ett positivt genomslag på
hushållens ekonomi, vilket vanligtvis påverkar deras
konsumtionsmönster positivt. En försämring i konjunkturen får i allmänhet motsatt effekt. Genom att bedriva
verksamhet på flera olika geografiska marknader kan
risken för konjunkturpåverkan begränsas då konjunkturen normalt ser olika ut på olika geografiska marknader.
WeSC bedömer att en försämring av det allmänna
konjunkturläget kommer en måttlig negativ inverkan på
WeSC och sannolikheten att denna risk inträffar bedöms
som måttlig.
Försäljningsrisk
WeSC påverkas av svängningar i trender och mode, samt
av kundernas preferenser för design, kvalitet och
prisnivå. En missbedömning av kundernas preferenser
kan medföra att efterfrågan på WeSCs produkter minskar.
Ledtiderna mellan framtagande av kollektionerna och
försäljningen av kollektionerna innebär en risk eftersom
modetrenderna kan ändras under dessa perioder.
Bolagets försäljning är också beroende av att varuleveranser håller både tid och kvalitet för att kunna upprätthålla avtal med kunderna. Vissa av bolagets kundavtal är
utformade så att det finns en risk att bolaget efter säsong
behöver ge rabatter eller återfå returer. Spridningen av
Covid-19 i övrigt pågår i övriga delar av världen med
hårda restriktioner och butiksstängningar till följd i
många länder och det är för närvarande mycket svårt att
bedöma hur detta kommer att påverka försäljning och
efterfrågan på sikt samt eventuella störningar av logistik,
lager och distribution av varor. Den negativa inverkan
som ovan risker kan medföra för WeSC bedöms som hög
och Bolaget bedömer sannolikheten för att dessa risker
förverkligas som måttlig.
Lagerrisk
Till den del WeSC är tvunget att hålla ett varulager
uppkommer en riskexponering i den mån varulagret inte
blir sålt. Lagerrisken minimeras genom att produktion i
hög grad utgår ifrån förorder från kunder samt att
minimal mängd overbuy-lager produceras. Med overbuy-lager avses att den faktiska inköpsvolymen är större
än förorder. Endast om försäljningsvolymen bedöms bli
högre än förorder, kan ett overbuy-lager anskaffas. I
vissa fall kan också producenter ha krav på minimivolymer, då måste WeSC köpa in till producerad volym,
alternativt avstå produkten helt. För att minska lagerrisken är det viktigt att inleveranser av varor sker enligt
avtal så att WeSC kan upprätthålla avtalade ledtider
gentemot kunder. Annars föreligger det risk att kunder
avbryter ordrar och lagerhållning ökar. Möjligheten till
utförsäljning till andrahandsmarknaden finns, men kan
medföra förlust om försäljningssumman understiger
anskaffningsvärdet på inköpta varor. Den negativa
inverkan som ovan risker kan medföra för WeSC bedöms
som måttlig och Bolaget bedömer sannolikheten för att
dessa risker förverkligas som måttlig.
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Kredit- och motpartsrisker
Produktion sker oftast på en annan geografisk marknad
än där produkterna slutligen säljs. Detta innebär att stora
kvantiteter fraktas i samband med färdigställande och
därigenom utsätts för transportrisker. Skulle en större
kvantitet av varor väsentligt försenas, skadas eller
förkomma under transport kan detta innebära ett
periodiskt intäktsbortfall. WeSC har som målsättning att
öka andelen av produktionen som sker i slutkonsuments
närområde för att minska dessa risker. WeSC försäkrar
sig även i möjligaste mån mot transportrisker i samband
med leveranser.
Den maximala kreditrisken motsvaras av de finansiella
tillgångarnas redovisade värde. För att eliminera eller
minska osäkra fordringar arbetar WeSC aktivt med olika
säkerhetsåtgärder såsom förskottsbetalning och så
kallade Letters of Credit. Den negativa inverkan som ovan
risker kan medföra för WeSC bedöms som måttlig och
Bolaget bedömer sannolikheten för att dessa risker
förverkligas som måttlig.
Leverantörsrisker
I och med att all tillverkning sker genom externa leverantörer är WeSC beroende av att dessa leverantörer fullgör
sina åtaganden enligt kontrakt när det gäller kvantitet,
kvalitet och leveranstidpunkt då detta har en direkt effekt
på Bolagets försäljning. Vidare förväntas dessa leverantörer följa WeSCs uppförandekod, som bland annat
reglerar arbets- och miljöförhållanden i samband med
produktion för WeSCs räkning. Om uppförandekoden inte
efterföljs, skulle detta kunna ha en negativ påverkan på
WeSCs varumärke och få negativa ekonomiska konsekvenser. Den negativa inverkan som ovan risker kan
medföra för WeSC bedöms som låg och Bolaget bedömer
sannolikheten för att dessa risker förverkligas som låg.
Leveransrisker
Produktion sker oftast på en annan geografisk marknad
än där produkterna slutligen säljs. Detta innebär att stora
kvantiteter fraktas i samband med färdigställande och
därigenom utsätts för transportrisker. Skulle en större
kvantitet av varor väsentligt försenas, skadas eller
förkomma under transport kan detta innebära ett
periodiskt intäktsbortfall. WeSC har som målsättning att
öka andelen av produktionen som sker i slutkonsuments
närområde för att minska dessa risker. WeSC försäkrar
sig även i möjligaste mån mot transportrisker i samband
med leveranser. Den negativa inverkan som ovan risker
kan medföra för WeSC bedöms som låg och Bolaget
bedömer sannolikheten för att dessa risker förverkligas
som låg.
Finansiella risker
Valutarisker
Risken att verkliga värden och kassaflöden avseende
finansiella tillgångar och skulder kan fluktuera när värdet
på utländska valutor förändras kallas valutarisk. Vestumgruppens verksamhet bedrivs till största del i Sverige
men det förekommer även att inköp samt försäljning av
Vestumgruppens produkter och tjänster sker till länder
utanför Sverige som till exempel Kina och USA. Valutakursförändringar kan påverka prisbilden på Vestumgruppens produkter eller tjänster och verkliga värden

och kassaflöden kan fluktuera när värdet på utländska
valutor förändras. Vid omräkning av utländska valutor till
SEK uppstår även en omräkningseffekt. Förändringar i
valutakurser mot den svenska kronan kan påverka
lönsamheten och/eller Gruppbolagens konkurrenskraft,
vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på Vestumgruppens finansiella ställning och resultat. Sådan negativ
inverkan bedöms kunna vara måttlig och Bolaget bedömer
sannolikheten för att dessa risker förverkligas som
måttlig.

risk för att Bolagets aktiekurs i framtiden kan komma att
fluktuera kraftigt, bland annat till följd av delårsmässiga
resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och
förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget.
Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med
extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är
relaterade till eller proportionerliga i förhållande till det
operativa utfallet hos enskilda bolag. Bolaget bedömer
sannolikheten för att dessa risker förverkligas som
måttlig.

Förvärvsfinansiering
För att delfinansiera merparten av sina bolagsförvärv
upptar Vestumgruppen i samband med förvärven ofta en
förvärvskredit. Även om tillgången på förvärvsfinansiering bedöms som mycket god vid Tidpunkt för denna
Bolagsbeskrivning finns risk att en hämmad tillgång till
förvärvsfinansiering, eller sämre relationer med kreditinstituten, kan medföra högre finansieringskostnader och
svårighet att erhålla förvärvsfinansiering, vilket skulle
kunna påverka möjligheten att genomföra bolagsförvärv
på för Bolaget godtagbara villkor och följaktligen ha en
negativ inverkan på Bolagets verksamhet. Sådan negativ
inverkan bedöms kunna vara måttlig och risken för att
Vestumgruppen inte skulle erhålla förvärvsfinansiering
genom förvärvskrediter på för Bolaget godtagbara villkor
bedöms som låg.

Utspädning i samband med framtida emissioner
Bolaget kan i framtiden komma att besluta om nyemission
av ytterligare aktier eller emission av aktierelaterade
eller konvertibla värdepapper för att anskaffa ytterligare
kapital till finansieringen av sin verksamhet och eventuella
framtida förvärv. Nyemissioner kan även komma att riktas
till andra investerare än de befintliga aktieägarna. Alla
sådana ytterligare nyemissioner riskerar att minska det
proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av
aktier i Bolaget samt vinsten per aktie. Om nyemissioner
måste genomföras till låg teckningskurs, exempelvis vid
ogynnsamma marknadsförhållanden, eller uppgår till
stora belopp, kan sådana utspädningseffekter komma att
bli betydande. Nyemissioner kan även komma att ske till ett
rabatterat pris jämfört med aktiekursen för Bolagets
aktie, vilket riskerar att medföra en negativ effekt på
aktiekursutvecklingen. Bolaget bedömer sannolikheten för
att dessa risker förverkligas som måttlig.

Kreditrisker
Exponering mot förluster för det fall en motpart inte kan
uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot Vestumgruppen medför kreditrisker. Om motparterna inte kan
uppfylla sina åtaganden gentemot Vestumgruppen skulle
det kunna medföra ökade kostnader och påverka tillgången på likvida medel, vilket skulle kunna ha en negativ effekt
på Vestumgruppens verksamhet och finansiella ställning.
Sådan negativ inverkan bedöms kunna vara måttlig och
Bolaget bedömer sannolikheten för att denna risk
förverkligas som låg.
Värdepappersrelaterade risker
Utdelning
Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget efter
genomförande av Transaktionen och det finns inga
garantier för att utdelning kommer att lämnas i framtiden.
Om ingen utdelning sker i framtiden får detta följden att
avkastningen på en investering i Bolaget blir helt beroende av utvecklingen av kursen för Bolagets värdepapper.
Bolaget bedömer sannolikheten för att dessa risker
förverkligas som hög.
Aktiekursens utveckling
Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha
en positiv utveckling och det föreligger en risk för att en
investerare i Bolaget inte får tillbaka, helt eller delvis, det
investerade kapitalet. Aktiemarknaden kan generellt gå
ned av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska
utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella
förutsättningar, vilka Bolaget saknar möjlighet att
påverka. Aktiemarknaden präglas även till stor del av
psykologiska faktorer. Bolagets aktie kan påverkas på
samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka
till sin natur många gånger kan vara problematiska för
aktieägare att förutse och skydda sig mot. Det finns också
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Likviditetsbrist
Det är inte möjligt att förutse det framtida intresset för
Bolagets aktie på aktiemarknaden. Även om Bolagets
aktier blir föremål för handel kan graden av likviditet i
handeln i Bolagets aktier variera och därmed inte alltid
vara tillfredsställande. Om en aktiv och likvid handel inte
utvecklas kan det få en negativ effekt på aktiernas
marknadspris och innebära svårigheter att sälja större
poster inom en kortare tidsperiod utan att medföra en
betydande negativ påverkan på aktiekursen. Bolaget
bedömer sannolikheten för att dessa risker förverkligas
som måttlig.
Risker med notering och handel på Nasdaq First
North
Nasdaq First North är en MTF som drivs av de olika
börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Värdepapper
som är noterade på Nasdaq First North omfattas inte av
lika omfattande regelverk som de värdepapper som är
upptagna till handel på så kallade reglerade marknader.
Nasdaq First North har ett eget regelverk som är
anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag i syfte att
främja ett gott investeringsskydd. Regelverket som bolag
noterade på Nasdaq First North är förpliktade att följa är
utformat utifrån det regelverk som gäller på den reglerade marknaden Nasdaq Main Market Sverige. Som en följd
av skillnaderna i de olika regelverkens omfattning, kan en
placering i värdepapper som handlas på Nasdaq First
North vara mer riskfylld är en placering i aktier som
handlas på en reglerad marknad. Bolaget bedömer
sannolikheten för att dessa risker förverkligas som
måttlig.

Framtida försäljning av aktier
Kursen för Bolagets aktier kan sjunka om det sker
omfattande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om
sådan försäljning genomförs av aktieägande styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller större aktieägare,
eller när ett större antal aktier säljs under viss tid. Sådan
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försäljning av aktier, liksom en uppfattning på aktiemarknaden om att sådan försäljning kommer att ske, kan
medföra en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.
Bolaget bedömer sannolikheten för att dessa risker
förverkligas som låg.

Proformaredovisning
Bakgrund
Bolaget avser förvärva 100 procent av bolagen Rosenqvist Entreprenad, SOAB, Kenit Produkt samt Sanera. De
bolag som skall förvärvas benämns samlat Målbolagen.
Syftet med proformaredovisningen
Syftet med proformaredovisningen är att ge en översiktlig
bild av:
Koncernens resultaträkning för perioden 1 januari
– 31 december 2020 som om Transaktionen
genomförts den 1 januari 2020,
Koncernens balansräkning per den 31 december 2020
som om Transaktionen genomförts den 31 december
2020

•
•

Förvärven bedöms ha en positiv påverkan på koncernens
framtida resultat och finansiella ställning och en proformaredovisning har därför upprättats.
Revisors rapport från granskningen av proformaredovisning framgår av avsnitt ”Oberoende revisors bestyrkanderapport om sammanställning av finansiell proformainformation i en bolagsbeskrivning”.
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 Transaktionen
hade genomförts 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.
Proformainformationen bör läsas tillsammans med övrig
information i denna Bolagsbeskrivning.
Utformningen av proformaredovisningen
Sammanställningen av den finansiella proformainformationen har upprättats med grund i de tillämpliga kriterierna som är angivna i den delegerade förordningen (EU)
2019/980.
Proformaresultaträkningen för 1 januari – 31 december
2020 och proformabalansräkningen per 31 december
baseras på Bolagets icke reviderade årsredovisning för
1 januari – 31 december 2020. Bokslutet är upprättat i
enlighet med IFRS utgivna av IASB, tolkningsuttalanden
från IFRS IC såsom de antagits av Europeiska unionen,
samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådet
för finansiell rapportering RFR 1 (Kompletterande
redovisningsregler för koncerner). Proformaredovisningen har upprättats i enlighet med Bolagets redovisningsprinciper. För bolagen Rosenqvist Entreprenad,
SOAB, Kenit Produkt samt Sanera har reviderade årsredovisningar för perioden 1 januari – 31 december 2020
införlivats genom hänvisning.
Årsredovisningen för Rosenqvist Entreprenad är för
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perioden 1 januari – 31 december 2020 upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Årsredovisningarna för SOAB och Kenit Produkt är för
perioden 1 januari – 31 december 2020 upprättade i
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Årsredovisningen för Sanera är för perioden 1 januari
– 31 december 2020 upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR
2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).
Enligt ÅRL 1 kap. 4 § är ett företag som innehar mer än
hälften av rösterna i en annan juridisk person moderföretag. I ÅRL 7 kap. 1 § anges att det är moderföretaget som
ska upprätta koncernredovisningen. De ovan nämnda
förvärven finansieras delvis genom betalning med
nyemitterade aktier i Bolaget genom kvittning (kvittningsemission). Genom kvittningsemissionen erhåller
ägarna i Rosenqvist Entreprenad 12,6 procent, ägarna i
SOAB och Kenit Produkt 6,3 procent, och ägarna i Sanera
6,3 procent av rösterna i Bolaget. Eftersom Målbolagens
ägare inte erhåller mer än hälften av rösterna i Bolaget är
förvärven av Målbolagen inte att betrakta som omvända
förvärv.
Proformajusteringar
Proformajusteringarnas övergripande natur beskrivs
nedan och bör läsas tillsammans med notupplysningar i
anslutning till proformaresultaträkningen respektive
proformabalansräkningen. Om inget annat anges är
justeringarna återkommande.
Skatteeffekt har beaktats på samtliga justeringar som ej
antagits vara icke avdragsgilla i proformaredovisningen.
En skattesats om 20,6 procent har använts för justeringarna då detta är skattesatsen i Sverige då Bolaget
planeras tillträda Målbolagen.
Inga proformajusteringar har beaktats avseende synergieffekter eller integrationskostnader om inget annat
anges.
Justeringar för skillnader i redovisningsprinciper
Vid upprättandet av proformainformationen har en analys
gjorts av effekterna av skillnader i redovisningsprinciper
mellan Bolaget och Målbolagen. Målbolagens finansiella
information har i tillämpliga delar anpassats till Bolagets
redovisningsprinciper. Dessa anpassningar beskrivs
nedan.

I Rosenqvist Entreprenad har justeringar gjorts p.g.a.
tillämpning av IFRS 16 för samtliga leasingavtal inklusive
uppskjuten skatt. Justeringarna i Rosenqvist Entreprenad
beskrivs i tabellen nedan.
Justeringar för skillnad i redovisningsprinciper i
Rosenqvist Entreprenad, TSEK

2020 enligt
årsredovisning

Justering för
IFRS

2020 enligt IFRS

-27 132

9 349

-17 783

-3 143

-6 860

-10 003

0

-1 444

-1 444

-11

-1 143

-1 154

16 640

-98

16 541

5 554

27 736

33 290

0

27 436

27 436

149 293

55 172

204 464

23 861

-707

23 154

0

55 878

55 878

149 293

55 172

204 464

2020 enligt
årsredovisning

Justering för
IFRS

2020 enligt IFRS

-24 577

3 951

-20 627

-341

-3 725

-4 066

-89

-275

-364

0

9

9

10 773

-40

10 733

904

8 915

9 818

Resultaträkning
Övriga externa kostnader
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
Finansiella kostnader
Årets resultat
Tillgångar
Maskiner och inventarier
Nyttjanderättsavtal
Tillgångar
Eget kapital och skulder
Balanserad vinst inklusive årets resultat
Långfristig leasingskuld
Eget kapital och skulder
I SOAB har justeringar gjorts p.g.a. tillämpning av IFRS 16
för samtliga leasingavtal inklusive uppskjuten skatt.
Justeringarna i SOAB beskrivs i tabellen nedan.
Justeringar för skillnad i redovisningsprinciper i
SOAB, TSEK
Resultaträkning
Övriga externa kostnader
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
Finansiella kostnader
Uppskjuten skatt
Årets resultat
Tillgångar
Maskiner och inventarier
Uppskjuten skattefordran

0

29

29

3 114

-400

2 713

50 437

8 544

58 981

22 624

-125

22 499

Långfristig leasingskuld

1 317

4 147

5 465

Kortfristig leasingskuld

0

4 521

4 521

50 437

8 544

58 981

Upparb. intäkter, förutb. kostnader och uppl. intäkter
Tillgångar
Eget kapital och skulder
Balanserat resultat inklusive årets resultat

Eget kapital och skulder
Inga väsentliga effekter från skillnader i redovisningsprincip har identifierats i Kenit Produkt och därmed har
inga justeringar gjorts i proformaredovisningen.
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I Sanera har justeringar gjorts p.g.a. tillämpning av IFRS
16 för samtliga leasing- och nyttjanderättsavtal inklusive
uppskjuten skatt. Justeringarna beskrivs i tabellen nedan.
Justeringar för skillnad i redovisningsprinciper i
Sanera, TSEK

2020 enligt
årsredovisning

Justering för
IFRS

2020 enligt IFRS

-4 279

1 010

-3 269

-32

-699

-731

-2

-86

-88

0

-46

-46

5 171

178

5 350

11

1 651

1 662

0

56

56

12 944

1 706

14 651

Resultaträkning
Övriga externa kostnader
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
Finansiella kostnader
Uppskjuten skatt
Årets resultat
Tillgångar
Inventarier
Immateriella anläggningstillgångar
Tillgångar
Eget kapital och skulder
Balanserad vinst inklusive årets resultat

6 218

-176

6 042

Uppskjuten skatteskuld

0

46

46

Långfristig leasingskuld

0

1 836

1 836

12 944

1 706

14 651

Eget kapital och skulder
För att uppnå en god överensstämmelse mellan Bolagets
och Målbolagens koncernbalans- och koncernresultaträkningar har mindre anpassningar gjorts i proformaredovisningen. Detta har inte fått någon effekt på
rörelseresultatet.
Justeringar avseende förvärven
Köpeskillingen för Rosenqvist Entreprenad uppgår till 245
567 TSEK. I den preliminära förvärvsanalysen ingår
identifierade övervärden om 7 500 TSEK avseende
maskiner och inventarier samt 4 000 TSEK avseende
leasade inventarier, vilka skrivs av över dessa tillgångars
respektive nyttjandeperioder. För dessa tillgångar har
hänsyn tagits till den uppskjutna skatten. Identifierade
övervärden medför att avskrivningar tillkommer i
proformaresultaträkningen. Förvärvsanalysen reflekteras i proformabalansräkningen genom att kontantdelen av
köpeskillingen redovisas som en ökning av finansiella
skulder om 152 367 TSEK, kvittningsemission om 93 200
TSEK som ökning av aktiekapital (10 000 TSEK) och ökning
av övrigt tillskjutet kapital (83 200 TSEK), samt 9 367 TSEK
som minskning av likvida medel. Identifierade övervärden
redovisas som tillkommande tillgångar.
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Preliminär förvärvsanalys Rosenqvist
Entreprenad (TSEK)
Köpeskilling
Koncernmässigt övervärde Maskiner och
inventarier
Aktiekapital
Bundet eget kapital (Obeskattade
reserver)
Fritt eget kapital
Årets resultat
Uppskjuten skatt

245 567
11 500
1 000
23 614
5 613
16 541
-4 864

Koncernmässig goodwill

192 163

Summa

245 567

Köpeskillingen för SOAB och Kenit Produkt uppgår till
94 627 TSEK. I den preliminära förvärvsanalysen har inga
identifierade övervärden knutna till tillgångar identifierats
varför hela övervärdet betraktas som koncernmässig
goodwill. Förvärvsanalysen reflekteras i proformabalansräkningen genom att kontantdelen av köpeskillingen
redovisas som en ökning av finansiella skulder om 45 000
TSEK och 38 077 TSEK som minskning av likvida medel.
Vidare redovisas kvittningsemission om 11 550 TSEK som
ökning av aktiekapital (5 000 TSEK) samt ökning av övrigt
tillskjutet kapital (6 550 TSEK). I proformabalansräkningen
har köpeskillingen fördelats mellan SOAB och Kenit
Produkt baserat på deras andel av årets resultat.
Preliminär förvärvsanalys SOAB och
Kenit Produkt (TSEK)
Totalt

SOAB

Kenit
Produkt

Köpeskilling

94 627

92 711

1 915

Aktiekapital

150

100

50

5 991

5 707

283

Bundet eget kapital
(Obeskattade reserver)
Fritt eget kapital

12 649

11 766

883

Årets resultat

10 954

10 733

222

Koncernmässig
goodwill

64 882

64 405

476

Summa

94 627

92 711

1 915

Köpeskillingen för Sanera uppgår till 60 000 TSEK. I den
preliminära förvärvsanalysen har inga identifierade
övervärden knutna till tillgångar identifierats varför hela
övervärdet betraktas som goodwill. Förvärvsanalysen
reflekteras i proformabalansräkningen genom att
kontantdelen av köpeskillingen redovisas som en ökning
av finansiella skulder om 26 000 TSEK och 22 450 TSEK
som minskning av likvida medel. Vidare redovisas
kvittningsemission om 11 550 TSEK som ökning av
aktiekapital (5 000 TSEK) samt ökning av övrigt tillskjutet
kapital (6 550 TSEK). Sanera genomför utdelning om 6 000
TSEK efter den 31 december 2020 men innan tillträdet.
Den preliminära förvärvsanalysen har justerats för detta
vilket har ökat goodwill och minskat likvida medel med
6 000 TSEK.
Preliminär förvärvsanalys Sanera (TSEK)
Köpeskilling

60 000

Aktiekapital

100

Fritt eget kapital

692

Årets resultat

5 350

Proformajustering för utdelning

-6 000

Koncernmässig goodwill

59 858

Summa

60 000

De förvärvsanalyser som upprättats för syftet av
proformaredovisningen kan komma att avvika från de
slutliga.

26

Ve s t u m A B ( p u b l ) | B o l a g s b e s k r i v n i n g 2 0 2 1

Övriga förvärvsjusteringar
Kontantdelen av köpeskillingen i förvärven finansieras
delvis genom den Riktade Nyemissionen i Bolaget om totalt
36 200 000 aktier med teckningskurs om 2,31 SEK per
aktie. Den Riktade Nyemissionen tillför 83 622 TSEK till
likvida medel. Kvotvärdet är 1 SEK per aktie och aktiekapitalet har därmed ökat med 36 200 TSEK medan resterande del om 47 422 TSEK bokats mot övrigt tillskjutet kapital
i proformabalansräkningen. Kvittningsemissioner om 5
000 000 aktier tillför 11 550 TSEK till likvida medel i
Sanera respektive SOAB. Kvotvärdet är 1 SEK per aktie
och aktiekapitalet har därmed ökat med 5 000 TSEK i
Sanera respektive SOAB. Resterande del om 6 550 TSEK
har bokats mot övrigt tillskjutet kapital i Sanera respektive SOAB. Kvittningsemission om 10 000 000 aktier tillför
93 200 TSEK till likvida medel i Rosenqvist Entreprenad.
Kvotvärdet är 1 SEK per aktie och aktiekapitalet har
därmed ökat med 10 000 TSEK medan resterande del om
83 200 TSEK har bokats mot övrigt tillskjutet kapital i
Rosenqvist Entreprenad. Den 2: a Riktade Nyemissionen
om totalt 8 600 000 aktier med teckningskurs om 25 SEK
per aktie tillför 215 000 TSEK till likvida medel. Kvotvärdet
är 1 SEK per aktie och aktiekapitalet har därmed ökat med
8 600 TSEK medan resterande del om 206 400 TSEK
bokats mot övrigt tillskjutet kapital. Riktad kvittningsemission om 1 600 000 aktier till kursen 2,31 SEK per aktie till
Per Åhlgren via det helägda bolaget GoMobile NU AB
genomförs vilken minskar lån till närstående med 3 696
TSEK och ökar eget kapital i motsvarande utsträckning.
Transaktionskostnader uppgår till uppskattningsvis 2 610
TSEK och har i proformabalansräkningen belastat övrigt
tillskjutet kapital samt bokats mot upplupna kostnader.
Räntekostnader
Kontantdelen av köpeskillingen i förvärven har antagits
delvis finansieras genom förvärvsfinansiering i bank om
188 000 TSEK med rak amortering årsvis på fem år, samt
bryggfinansiering om 26 000 TSEK med full amortering
inom två månader. I upprättandet av proformaredovisningen har antagits att förvärvskrediten och bryggfinansieringen amorteras per 31 december 2020. Den antagna
räntan för förvärvskrediten om STIBOR 3 månader med
golv +3,25 procent samt uppläggningsavgift motsvarar 6
632 TSEK, och den antagna räntan för bryggfinansieringen om 2,25–2,75 procent över tre månaders STIBOR med
nollräntegolv motsvarar 372 TSEK. Vid beräkningen av
räntan har 2020 års snitt för STIBOR 3 månader använts.
Skatt på ovan nämnda räntekostnader har beräknats
utifrån en skattesats om 20,6 procent.
Övriga proformajusteringar
Kenit Produkt har SOAB som sin enda kund och alla
intäkter för Kenit Produkt är därmed koncernintern
försäljning till SOAB. I koncernredovisningen elimineras
den koncerninterna försäljningen enligt god redovisningssed och så har skett i proformaresultaträkningen.

Justeringar av proformaresultaträkningen
TSEK

Nettoomsättning

Not

Sanera

SOAB

Kenit
Produkt

Rosenqvist
Entreprenad

1

Övr.
proforma
justeringar

Tot.
Proforma
justeringar

-3 598

-3 598

-3 598

-3 598

3 598

3 598

Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter

0

0

0

0

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

1

Legoarbeten och
underentreprenörer
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar på
materiella och imm. anl. Tillgångar

2

-2 875

-2 875

Övriga rörelsekostnader
Totala rörelsekostnader

0

0

0

-2 875

3 598

723

Rörelseresultat

0

0

0

-2 875

0

-2 875

-4 499

0

-7 004

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

3

Totala finansiella poster

-917

-1 587

-917

-1 587

0

-4 499

130

100

134

-787

-1 487

134

189

327

-598

-1 160

-7 004

Bokslutsdispositioner
Övriga bokslutsdispositioner

4

Lämnade koncernbidrag

4

Resultat före skatt

3 579

3 579
364

-3 795

0

-5 936

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Årets resultat

2, 5

190
134

-3 605

705
0

-5 230

Noter till justeringar av proformaresultaträkningen
1. Nettoomsättningen i Kenit Produkt om 3 598 TSEK är
koncernintern försäljning till SOAB. Denna kostnad i
SOAB har tagits upp som Handelsvaror. Dessa poster
har eliminerats i proformaresultaträkningen.

4. Bokslutsdispositioner inklusive uppskjuten skatt har
upplösts och lämnade koncernbidrag som avser
externa ägare har lagts tillbaka.

2. Avskrivningar på identifierade avskrivningsbara
immateriella anläggningstillgångar i den preliminära
förvärvsanalysen för Rosenqvist Entreprenad uppgår
till 2 875 TSEK.

5. Skatt beräknas på proformajusteringarna avseende
räntekostnader på förvärvsfinansiering och bryggfinansiering, samt bokslutsdispositioner och är beräknad utifrån en skattesats om 20,6 procent.

3. Kontantdelen av köpeskillingen i förvärven har antagits
finansieras genom förvärvsfinansiering i bank om 188
000 TSEK med rak amortering årsvis på fem år, samt
bryggfinansiering om 26 000 TSEK med full amortering
inom två månader. Den antagna räntan för förvärvskrediten om STIBOR 3 månader med golv +3,25 procent
samt uppläggningsavgift motsvarar 6 632 TSEK, och
den antagna räntan för bryggfinansieringen om
2,25–2,75 procent över tre månaders STIBOR med

De ovan beskrivna justeringarna är återkommande och
inga väsentliga transaktionskostnader har upptagits i
resultaträkningen.
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nollräntegolv motsvarar 372 TSEK.

Justeringar av proformabalansräkningen

TSEK
Tillgångar

Not

Sanera

SOAB

Kenit
Produkt

Rosenqvist
Entreprenad

1

59 858

64 405

476

192 163

316 903

11 500

11 500

Goodwill

Övr.
förvärvs
justeringar

Tot.
Proforma
justeringar

Immateriella
anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar som
innehas för försäljning
Maskiner och inventarier

2

Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

59 858

64 405

476

203 663

0

328 403

-28 450

-36 161

-1 915

-9 367

298 622

222 729

-28 450

-36 161

-1 915

-9 367

298 622

222 729

31 408

28 244

-1 439

194 296

298 622

551 132

-50

9 000

46 400

65 150

83 200

253 308

349 608

Omsättningstillgångar
Färdiga varor och
handelsvaror
Förskott till leverantörer
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förut. kostnader och uppl.
Intäkter
Likvida medel

3, 4

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Aktiekapital

4, 5

4 900

4 900

Övrigt tillskjutet kapital

4, 6

6 550

6 550

7

-6 042

-22 499

-1 105

-22 154

5 408

-11 049

-1 155

70 046

-7 188

-357

-23 614

-31 159

93 600

150 400
6 419

Balanserat resultat inkl. årets
resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver

7

-51 800
299 708

362 958

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

8

20 800

36 000

Skulder leasing
Uppskjuten skatteskuld

2, 7

1 481

74

4 864

37 481

74

98 464

Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
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20 800

0

156 819

TSEK
Tillgångar

Not

Sanera

SOAB

8

5 200

9 000

Kenit
Produkt

Rosenqvist
Entreprenad

Övr.
förvärvs
justeringar

Tot.
Proforma
justeringar

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Skulder till kreditinstitut

49 400

63 600

Leverantörsskulder
Lån från närstående

9

-3 696

-3 696

Aktuella skatteskulder
Skulder leasing
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och
skulder

6

2 610

2 610

5 200

9 000

0

49 400

-1 086

62 514

31 408

28 244

-1 439

194 296

298 622

551 132

Noter till förvärvsrelaterade justeringar av
proformabalansräkningen
1. Koncernmässig goodwill som uppstår i och med
förvärven uppgår i Sanera till 53 858 TSEK, i SOAB till
64 405, i Kenit Produkt till 476 TSEK, och i Rosenqvist
Entreprenad till 192 163 TSEK. Sanera genomför
utdelning om 6 000 TSEK efter den 31 december 2020
men innan tillträdet. Den preliminära förvärvsanalysen
har justerats för detta vilket har ökat goodwill med 6
000 TSEK.
2. I den preliminära förvärvsanalysen identifierades
övervärde på maskiner och inventarier om totalt 11
500 i Rosenqvist Entreprenad.
3. Kontant betalning med likvida medel enligt de preliminära förvärvsanalyserna uppgår för Sanera till 22 450
TSEK, SOAB och Kenit Produkt till 38 075 TSEK, och
Rosenqvist Entreprenad till 152 367 TSEK. Sanera
genomför utdelning om 6 000 TSEK efter den 31
december 2020 men innan tillträdet. Den preliminära
förvärvsanalysen för Sanera har justerats för detta
vilket minskat likvida medel med 6 000 TSEK.
4. Den Riktade Nyemissionen om totalt 36 200 000 aktier
med teckningskurs om 2,31 SEK per aktie tillför 83 622
TSEK till likvida medel. Kvotvärdet är 1 SEK per aktie och
aktiekapitalet har därmed ökat med 36 200 TSEK medan
resterande del om 47 422 TSEK bokats mot övrigt
tillskjutet kapital. Kvittningsemissioner om 5 000 000
aktier tillför 11 550 TSEK till likvida medel i Sanera
respektive SOAB. Kvotvärdet är 1 SEK per aktie och
aktiekapitalet har därmed ökat med 5 000 TSEK i
Sanera respektive SOAB. Resterande del om 6 550 TSEK
har bokats mot övrigt tillskjutet kapital i Sanera
respektive SOAB. Kvittningsemission om 10 000 000
aktier tillför 93 200 TSEK till likvida medel i Rosenqvist
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Entreprenad. Kvotvärdet är 1 SEK per aktie och
aktiekapitalet har därmed ökat med 10 000 TSEK medan
resterande del om 83 200 TSEK har bokats mot övrigt
tillskjutet kapital i Rosenqvist Entreprenad. Den 2: a
Riktade Nyemissionen om totalt 8 600 000 aktier med
teckningskurs om 25 SEK per aktie tillför 215 000 TSEK
till likvida medel. Kvotvärdet är 1 SEK per aktie och
aktiekapitalet har därmed ökat med 8 600 TSEK medan
resterande del om 206 400 TSEK bokats mot övrigt
tillskjutet kapital.
5. Aktiekapitalet i dotterbolagen har eliminerats.
6. Uppskattade transaktionskostnader om 2 610 TSEK har
bokats mot övrigt tillskjutet kapital samt upplupna
kostnader.
7. Obeskattade reserver har omförts till eget kapital och
avsättning för uppskjuten skatt. Avsättning för uppskjuten skatt har gjorts med 20,6%.
8. Kontantdelen av köpeskillingen i förvärven har antagits
finansieras genom förvärvsfinansiering i bank om
188 000 TSEK med rak amortering årsvis på fem år,
samt bryggfinansiering i bank om 26 000 TSEK med full
amortering om två månader. I upprättandet av proformaredovisningen har antagits att förvärvskrediten och
bryggfinansieringen amorteras per 31 december 2020.
9. Riktad kvittningsemission om 1 600 000 aktier till
kursen 2,31 SEK per aktie till Per Åhlgren via det
helägda bolaget GoMobile NU AB genomförs vilken
minskar lån till närstående med 3 696 TSEK och ökar
eget kapital i motsvarande utsträckning.

Proformaresultaträkning, Januari – December 2020
TSEK

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter

WeSC

Sanera

SOAB

Kenit
Produkt

Rosenqvist
Entreprenad

Tot.
Proforma
justeringar

Proforma
Koncernen

21 488

46 177

121 188

3 598

376 156

-3 598

565 009

2 889

439

1 896

35

136

24 376

46 616

123 084

3 634

376 292

-3 598

570 404

-14 728

-17 512

-69 162

-3 128

-99 209

3 598

-200 141

5 395

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Legoarbeten och
underentreprenörer
Övriga externa kostnader

-159 948

-159 948

-9 908

-3 269

-20 627

-55

-17 783

-51 641

-10 467

-17 974

-14 961

-33

-61 488

-104 923

-1 460

-731

-4 066

-11 447

Övriga rörelsekostnader

-580

0

-127

-535

Totala rörelsekostnader

-37 143

-39 486

-108
942

-3 216

-350 411

723

-538 475

Rörelseresultat

-12 767

7 130

14 142

418

25 881

-2 875

31 929

Personalkostnader
Av- och nedskrivningar på
materiella och imm. anl.
Tillgångar

Finansiella intäkter

-2 875

-20 581

-1 242

0

0

50

Finansiella kostnader

-6 340

-88

-364

0

-1 154

30
-7 004

-14 950

80

Totala finansiella poster

-6 340

-88

-314

0

-1 124

-7 004

-14 870

-3 579

3 579

0

364

0

-5 936

17 058

Bokslutsdispositioner
Övriga
bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag
Resultat före skatt

-19 107

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt

-130

-100

-134

6 912

13 728

283

21 178

-1 516

-3 004

-62

-4 637

-9 218

-46

9

705

668

Årets resultat

-19 107

5 350

10 733

222

16 541

-5 230

8 508

EBITDA

-11 306

7 861

18 208

418

37 329

0

52 509

EBITDA-marginal

-52,6%

17,0%

15,0%

11,6%

9,9%

0,0%

9,3%

EBITA

-12 767

7 130

14 142

418

25 881

-2 875

31 929

EBITA-marginal

-59,4%

15,4%

11,7%

11,6%

6,9%

79,9%

5,7%
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Proformabalansräkning, 31 December 2020

TSEK
Tillgångar

WeSC

Sanera

SOAB

Kenit
Produkt

Rosenqvist
Entreprenad

Goodwill
Immateriella
anläggningstillgångar

48

56

Anläggningstillgångar som
innehas för försäljning
Maskiner och inventarier

Summa
anläggningstillgångar

Proforma
Koncernen

316 903

316 903

27 436

27 540

2 692
2 520

1 662

Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga
fordringar

Tot.
Proforma
justeringar

874
3 442

1 718

9 818

2 692
66

33 290

11 500

58 857

29

29

103

977

12 642

66

60 726

328 403

406 997

Omsättningstillgångar
Färdiga varor och
handelsvaror

5 552

Förskott till leverantörer

5 068

Kundfordringar

9 721

6 098

14 765

129

859

6 351

151

2 713

2 448

5 825

12 413

2 124

56 261

222 729

301 800

Summa
omsättningstillgångar

22 918

12 933

46 339

2 190

143 738

222 729

450 847

Summa tillgångar

26 360

14 651

58 981

2 256

204 464

551 132

857 843

12 902

100

100

50

1 000

Övriga fordringar
Förut. kostnader och uppl.
Intäkter
Likvida medel

9 888

15 439

208

5 276
66

37 260

67 844

20 489

27 894

29 728

32 593

Eget kapital och skulder
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat inkl.
årets resultat
Summa eget kapital

276 671

65 150

79 302

349 608

626 279

-298
210

6 042

22 499

1 105

22 154

-51 800

-298 210

-8 637

6 142

22 599

1 155

23 154

362 958

407 372

7 188

357

23 614

-31 159

Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder leasing

150 400
1 062

Uppskjuten skatteskuld

5 465

55 878

46

Övriga skulder

1 268

Summa långfristiga
skulder

2 331

31

1 836

Ve s t u m A B ( p u b l ) | B o l a g s b e s k r i v n i n g 2 0 2 1

64 241
6 419

4 593
1 882

5 465

0

60 471

150 400
6 465
5 861

156 819

226 968

WeSC

TSEK
Tillgångar

Sanera

SOAB

Kenit
Produkt

Rosenqvist
Entreprenad

Tot.
Proforma
justeringar

Proforma
Koncernen

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder

203

Skulder till kreditinstitut

212

Leverantörsskulder

12 825

Lån från närstående

14 713

Aktuella skatteskulder

203

159
2 856

8 252

63 600
12

27 291

51 237
-3 696

514

1 712

63 971

2 807

11 017
5 033

Skulder leasing

951

4 521

5 472

Övriga skulder

724

516

6 880

723

7 252

Upplupna kostnader

3 240

2 741

2 003

8

59 875

2 610

70 477

Summa kortfristiga
skulder

32 665

6 626

23 730

744

97 225

62 514

223 504

Summa eget kapital och
skulder

26 360

14 651

58 981

2 256

204 464

551 132

857 843

Nettoskuld

16 095

-6 699

Nettoskuld/EBITDA

neg.

Definitioner av alternativa nyckeltal
Nyckeltal

Definition

Syfte

EBITDA

Resultat före skatt på periodens resultat,
finansiella poster och avskrivningar på
materiella och immateriella
anläggningstillgångar.

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.

EBITA

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

EBITA används för att mäta det underliggande
rörelseresultatet från den löpande
verksamheten.

EBITA-marginal

EBITA i procent av nettoomsättning.

EBITA-marginalen sätter det underliggande
rörelseresultatet i relation till
nettoomsättningen.

Nettoskuld

Långfristiga och kortfristiga räntebärande
skulder (inklusive leasingskulder) 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).
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Kapitalstruktur, skuldsättning och
annan finansiell information
Tabellerna i detta avsnitt redovisar Bolagets kapitalstruktur och skuldsättning per den 31 mars 2021. Se även
avsnittet ”Aktier, aktiekapital & ägarförhållanden.” för
ytterligare information angående Bolagets aktiekapital
och aktier. Tabellerna i detta avsnitt inkluderar endast
räntebärande skulder och bör läsas tillsammans med
avsnittet Proformaredovisning, Historisk finansiell
information och Bolagets reviderade årsredovisningar
för räkenskapsåren 2019 och 2020.
Kapitalstruktur

2021-03-31

Kortfristiga räntebärande skulder
Mot borgen (moderbolagsborgen och
företagsinteckning)
Mot säkerhet
Utan borgen eller säkerhet

6 000 000
18 250 458
8 032 143

Summa kortfristiga räntebärande
skulder

32 282 601

Långfristiga räntebärande skulder

-

Mot borgen

-

Mot säkerhet (pant i aktier,
företagsinteckning)

-

Utan borgen eller säkerhet

2 209 275

Summa långfristiga räntebärande
skulder

2 209 275

12 902 192

Ej registrerat aktiekapital

-

Fond- och utvecklingsutgifter

-

Överkursfond
Annat eget kapital inklusive periodens
resultat
Summa eget kapital

Kassa

276 671 048
-298 350 771
-8 777 531

2021-03-31
6 108 961

Andra likvida medel

-

Lätt realiserbara värdepapper

6 108 961

Kortfristiga finansiella fordringar

-

Kortfristiga räntebärande
bankskulder

-

Kortfristig del av långfristiga
räntebärande skulder
Andra kortfristiga räntebärande
skulder

32 282 601

Kortfristiga räntebärande skulder

32 282 601

Netto kortfristig räntebärande
skuldsättning

26 173 640

Långfristiga räntebärande banklån

-

Emitterade räntebärande skulder

-

Andra långfristiga räntebärande
skulder

2 209 275

Långfristiga räntebärande skulder

2 209 275

Nettoskuldsättning

Eget Kapital
Aktiekapital

Belopp i SEK

Likviditet

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i SEK

Nettoskuldsättning
Nedanstående tabell presenterar Bolagets nettoskuldsättning per den 31 mars 2021. Tabellen omfattar endast
räntebärande tillgångar och skulder.

28 382 915

Betydande händelser efter den 31 mars 2021
De i denna Bolagsbeskrivning beskrivna förvärven
kommer att påverka Bolagets kapitalisering och nettoskuldsättning. Detta avsnitt bör läsas tillsammans med
avsnittet ”Proformaredovisning”.
I syfte att finansiera förvärven av Målbolagen samt
kapitalisera Bolaget inför framtida förvärv avser Bolaget
genomföra följande:
en Riktade Nyemissionen – Bolaget avser att
• Dgenomföra
en riktad nyemission till den tillträdande

•
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ledningsgruppen. Nyemissionen omfattar 36 200 000
aktier till en kurs om 2,31 SEK per aktie och med ett
kvotvärde om 1 SEK per aktie. Nyemissionen tillför
Bolaget 83 622 TSEK eget kapital.
Kvittningsemissionerna till säljarna av Målbolagen –
Förvärven av Målbolagen avses till del finansieras

•

•

34

genom kvittningsemissioner riktade till säljarna av
Målbolagen. Kvittningsemissionerna omfattar
10 000 000 aktier till en kurs om 2,31 SEK per aktie
och med ett kvotvärde om 1 SEK per aktie, och
10 000 000 aktier till en kurs om 9,32 SEK per aktie
och med ett kvotvärde om 1 SEK per aktie.
Kvittningsemissionerna tillför Bolaget 116 300 TSEK
eget kapital.
Kvittningsemissionen till Per Åhlgren – Bolaget avser
genomföra kvittningsemission riktad till Per Åhlgren,
styrelseordförande i Bolaget, via det helägda bolaget
GoMobile nu Aktiebolag för att kvitta existerande
fordran gentemot Bolaget. Kvittningsemissionen
omfattar 1 600 000 aktier till en kurs om 2,31 SEK per
aktie och med ett kvotvärde om 1 SEK per aktie.
Kvittningsemissionen tillför Bolaget totalt 3 696 TSEK.
Förvärvskrediten – För att finansiera del av förvärven
av Målbolagen samt möjliggöra framtida förvärv avser
Bolaget uppta Förvärvskredit om totalt 188 MSEK från
Swedbank. I samband med genomförande av
Transaktionen och förvärv av Målbolagen avser
Bolaget att utnyttja Förvärvskrediten i dess helhet.
Förvärvskrediten löper över fem år med rak
amortering med en indikativ ränta om 3–3,5 procent
över tre månaders STIBOR med nollräntegolv.
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ryggfinansiering – Bolaget avser utöver
• BFörvärvskrediten
uppta bryggfinansiering från

•

Swedbank om 26 MSEK. Enligt indikativa villkor löper
bryggfinansieringen över max sex månader med en
indikativ ränta om 2,25–2,75 procent över tre
månaders STIBOR med nollräntegolv.
Den 2: a Riktade Nyemissionen – Bolaget avser att
genomföra en riktad nyemission till Jan Persson
(genom bolaget Kilen 151 Strängnäs AB), Elias
Georgiadis och Tomas Georgiadis (genom bolaget
Sterner Stenhus Holding AB), Johannes Lien (genom
bolaget Cretum AB) och Michael Berg (genom bolaget
Michael Berg Management AB). Nyemissionen omfattar
8 600 000 aktier till en kurs om 25 SEK per aktie och
med ett kvotvärde om 1 SEK per aktie. Nyemissionen
tillför Bolaget 215 000 TSEK eget kapital.

Rörelsekapitalbehov
Bolaget bedömer att rörelsekapitalet är tillräckligt för att
täcka Bolagets behov under den kommande
tolvmånadersperioden.

Styrelse, ledande
befattningshavare och revisor

Styrelse innan Transaktionen
Oberoende i förhållande till
Namn

Befattning

Födelseår

Bolaget och bolagsledningen

Bolagets större aktieägare

Per Åhlgren

SO

1960

Ja

Nej

Joseph Janus

LE

1969

Nej

Ja

Johan Heijbel

LE

1975

Ja

Ja

Joseph Janus, född 1969
Position: Verkställande Direktör och ledamot
Erfarenhet och utbildning: Joseph har tidigare under 10 års tid haft rollen som Senior Vice
President Marketing and Advertising på Calvin Klein. På Calvin Klein var han en nyckelaktör i
modejättens återuppbyggnad och arbetade med sina ikoniska och ibland kontroversiella
annonskampanjer, samt lanserade varumärkesförlängningar i doft, kläder och accessoarer.
Innan Joseph kom till WeSC var han president och kreativ chef för Bodhi Bags och VP för
Advertising for GUESS Jeans.
Pågående uppdrag: Tidigare uppdrag: Antal aktier innan genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 0 aktier.
Antal aktier efter genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 0 aktier.
Övriga nuvarande styrelseledamöter beskrivs närmare under avsnittet ”Styrelse efter
Transaktionen”, i denna Bolagsbeskrivning.
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Styrelse efter Transaktionen
Oberoende i förhållande till
Namn

Befattning

Födelseår

Bolaget och bolagsledningen

Bolagets större aktieägare

Per Åhlgren

SO

1960

Ja

Nej

Anders Rosenqvist

LE

1968

Ja

Nej

Olle Nykvist

LE

1984

Nej

Nej

Johan Heijbel

LE

1975

Ja

Ja

Per Åhlgren, född 1960
Position: Styrelseordförande.
Erfarenhet och utbildning: Per Åhlgren har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i
Stockholm. Per Åhlgren är medgrundare till Mangold och har varit ordförande sedan år 2003.
Tidigare erfarenheter inkluderar bland annat tio års arbete i London för Salomon Brothers,
Bear Stears och Deutsche Morgan Grenfell.
Pågående uppdrag: Ordförande i Mangold Fondkommission AB och WeSC AB. Ledamot i Bong
AB, GoMobile NU AB och Runaware AB.
Tidigare uppdrag: Ordförande i Black Earth Farming LTD. Ledamot i Shirt Factory AB och Ress
AB.
Antal aktier innan genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 5 682 538
aktier via bolag.
Antal aktier efter genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 7 282 538
aktier via bolag.

Anders Rosenqvist, född 1968.
Position: Ordinarie ledamot.
Erfarenhet och utbildning: Anders är en järnvägs- och fastighetsentreprenör som bland
annat grundat Rosenqvist Entreprenad. Anders har tidigare haft rollen som VD för Rosenqvist
Rail AB och är idag ägare och VD för Rosenqvist Gruppen AB.
Pågående uppdrag: Ledamot i XYZ Maskin AB, ledamot i Rosenqvist Gruppen AB samt vice
ordförande i Företagarna Vallentuna.
Tidigare uppdrag: Antal aktier innan genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 0 aktier.
Antal aktier efter genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 10 000 000
aktier via bolag.
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Olle Nykvist, född 1984
Position: Ordinarie ledamot.
Erfarenhet och utbildning: Olle har tidigare jobbat som advokat på Advokatfirman Lindahl och
Group Legal Counsel på Ericsson. Olle är idag advokat och delägare på Ciro Advokatbyrå AB
och studerade juridik på Stockholms universitet.
Pågående uppdrag: Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Sortera Skandinavien Fastigheter AB, Sanera Stockholm
AB, Investerargruppen Skandinavien AB och Sortera Skandinavien AB.
Antal aktier innan genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 0 aktier.
Antal aktier efter genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 4 500 000
aktier privat.

Johan Heijbel, född 1975
Position: Ordinarie ledamot.
Erfarenhet och utbildning: Johan har mer än 20 års erfarenhet från arbete med noterade
bolag, bland annat som VD på det på Nasdaq Stockholm noterade investmentbolaget AB
Novestra under tio år och VD för WeSC AB under perioden 2013 – 2016 och därutöver stor
erfarenhet av styrelsearbete. Johan är verksam som CFO på STRAX AB och har studerat
fristående kurser i företagsekonomi och juridik.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Richmond & Finch AB. Styrelseledamot i Novestra
Financial Services AB, Urbanista AB och J. Heijbel AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i We International AB, The Shirt Factory AB, Nove Capital
Partners AB och NoveCapital Management AB.
Antal aktier innan genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 145 145 aktier
privat och via bolag.
Antal aktier efter genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 145 145 aktier
privat och via bolag.
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Ledande befattningshavare före Transaktionen
Namn

Befattning

Födelseår

Joseph Janus

VD

1969

Helene Mayer

VVD samt CFO

1972

Helene Mayer, född 1972.
Position: Vice VD samt CFO.
Erfarenhet och utbildning: Helene har varit CFO i bolaget sedan september 2017. Helene har
en kandidatexamen i Ekonomi och kommer närmast innan från Fazer Food Services där hon
var Chief Business Controlling.
Pågående uppdrag: Tidigare uppdrag: Antal aktier innan genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 2 600 aktier.
Antal aktier efter genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 2 600 aktier.
Övriga nuvarande medlemmar i ledningsgruppen beskrivs närmare under avsnittet ”Styrelse
innan Transaktionen”, i denna Bolagsbeskrivning.

Ledande befattningshavare efter Transaktionen
Namn

Befattning

Födelseår

Conny Ryk

VD

1983

Olof Andersson

CFO

1981

Simon Göthberg

Head of M&A

1989

Erkan Sen

COO

1974

Olle Nykvist

Head of Legal

1984

Conny Ryk, född 1983
Position: Verkställande Direktör.
Erfarenhet och utbildning: Conny har en bakgrund som serieentreprenör inom bygg och
entreprenadsektorn och har bland annat grundat Sortera AB där han var VD under perioden
2006-2020. Conny har lett över 30 förvärvstransaktioner och har mer än tio års erfarenhet
från nordisk private equity. Conny innehar en gymnasieutbildning från Sjödalsgymnasiet.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Lakers Holding AB, Sortera AB och RYK GROUP.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Norsk Gjenvinning och Sanera Stockholm.
Antal aktier innan genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 0 aktier.
Antal aktier efter genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 18 200 000
aktier via bolag.
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Olof Andersson, född 1981
Position: CFO. 9
Erfarenhet och utbildning: Olof har en bakgrund inom finans och ekonomi med CFO erfarenhet från MAX Burgers och KVD. Olof har också haft olika roller inom H&M och Klarna där han
primärt arbetade som controller samt VP of FP&A. Olof har en ekonomie magisterexamen från
Uppsala universitet.
Pågående uppdrag: CFO för Max Burgers AB samt styrelseledamot och styrelsesuppleant i
dotterbolag till Max Burgers AB. Styrelseledamot i Grenache Noir.
Tidigare uppdrag: CFO för KVD of Sweden AB samt styrelseledamot och styrelsesuppleant i
dotterbolag till KVD of Sweden AB
Antal aktier innan genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 0 aktier.
Antal aktier efter genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 4 500 000
aktier privat.

Simon Göthberg, född 1989
Position: Head of M&A.
Erfarenhet och utbildning: Simon har en bakgrund inom private equity och investment
banking. Simon har tidigare arbetat som Investment Manager på Helix Kapital och som
Associate på Danske Bank Corporate Finance med fokus på M&A och IPO transaktioner. Simon
har en kandidatexamen i ekonomi och finans från University of Southern California.
Pågående uppdrag: Tidigare uppdrag: Styrelsesuppleant i Sensebit AB, Heda Skandinavien AB och Holms Attachments AB
Antal aktier innan genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 0 aktier.
Antal aktier efter genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 4 500 000
aktier privat.

Erkan Sen, född 1974
Position: COO.
Erfarenhet och utbildning: Erkan har en bakgrund inom organisation och ledarskap. Erkan
har tidigare arbetat som operativ chef på Sortera Skandinavien AB. Erkan har tidigare COO
erfarenhet från Sortera Group AB där Erkan idag jobbar som CCO. Erkan studerade ledarskap
på Business Leader International i Stockholm.
Pågående uppdrag: Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Sortera AB
Antal aktier innan genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 0 aktier.
Antal aktier efter genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 4 500 000
aktier privat.

9 Olof Andersson kommer att tillträda sin tjänst som CFO i Vestum AB senast 22 september 2021. Till dess kommer nuvarande CFO Helene Mayer att kvarstå i sin tjänst.
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Olle Nykvist, född 1984
Position: Head of Legal.10
Erfarenhet och utbildning: Olle har tidigare jobbat som advokat på Advokatfirman Lindahl och
Group Legal Counsel på Ericsson. Olle är idag advokat och delägare på Ciro Advokatbyrå AB
och studerade juridik på Stockholms universitet.
Pågående uppdrag: Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Sortera Skandinavien Fastigheter AB, Sanera Stockholm
AB, Investerargruppen Skandinavien AB och Sortera Skandinavien AB.
Antal aktier innan genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 0 aktier.
Antal aktier efter genomförande av Transaktionen privat och genom bolag: 4 500 000
aktier privat.

Revisor
Sedan 2016 är Bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PWC”), org.nr 556029–6740. Magnus
Thorling är huvudansvarig revisor för uppdraget och är
auktoriserad revisor och medlem i FAR (Föreningen
Auktoriserade Revisorer).
Förutom den historiska finansiell information för 2019
och 2020 samt proformaredovisningen har ingen
information i denna Bolagsbeskrivning granskats eller
reviderats av Bolagets revisorer.

10 Olle Nykvist kommer att tillträda sin tjänst som Head of Legal i Vestum AB senast 1 januari 2022. Olle Nykvist kommer även tiden dessförinnan att ansvara för samma funktion.
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Ersättningar till styrelse och ledande
befattningshavare
Nedanstående tabell visar ersättning som har utbetalats
till styrelseledamöter och ledande befattningshavare
under räkenskapsåret 2020. Bolaget har inga avsatta

eller upplupna belopp för pensioner eller liknande
förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.
Beloppen i tabellen är angivna i SEK.

Ersättning nuvarande styrelse 2020
Styrelsen
Per Åhlgren
Johan Heijbel

Grundlön/
styrelsearvode

Pensions
kostnader

Övriga sociala
kostnader

Övrig
ersättning

Totalt

92 500

0

29 064

0

121 564

46 250

0

14 532

0

60 782

Joseph Janus*

2 063 730

0

106 977

0

2 170 707

Totalt styrelsen

2 202 480

0

150 572

0

2 353 052

* Joseph Janus har inte erhållit någon ersättning för sitt styrelseuppdrag,
ersättning 2020 utgör lön för VD uppdraget i WeSC AB.
Ersättning föreslagen styrelse 2020
Styrelsen
Per Åhlgren

Grundlön/
styrelsearvode

Pensions
kostnader

Övriga sociala
kostnader

Övrig
ersättning

Totalt

92 500

0

29 064

0

121 564

0

0

0

0

0

Anders Rosenqvist
Olle Nykvist

0

0

0

0

0

46 250

0

14 532

0

60 782

138 750

0

43 595

0

182 345

642 000

0

201 716

0

0

Olof Andersson

0

0

0

0

0

Erkan Sen

0

0

0

0

0

Johan Heijbel
Totalt styrelsen
Ledande befattningshavare
Conny Ryk*

Olle Nykvist

0

0

0

0

0

Simon Göthberg

0

0

0

0

0

642 000

0

201 716

0

843 716

0

1 026 061

Totalt ledande befattningshavare

* Conny Ryk har erhållit ersättning för sitt styrelseuppdrag Sanera, samt ersättning för arbete med Transaktionen.

Totalt styrelse och ledande
befattningshavare

780 750

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande
befattningshavare
Ingen av ovanstående styrelseledamöter eller ledande
befattningshavare har något familjeband till annan
styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Med
undantag för de närståendetransaktioner och intressekonflikter som redogörs för i avsnittet ”Legala frågor och
kompletterande information” föreligger det inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan
styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas
åtaganden gentemot Bolaget samt deras privata intressen
och/eller andra åtaganden.
Johan Heijbel dömdes i Maj 2017 till villkorlig dom och
dagsböter för att för sent ha ingivit årsredovisning till
Bolagsverket i ett privat bolag där Johan Heijbel har varit
styrelseledamot. Löpande bokföring har skett på ett
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0

245 311

korrekt sätt i det privata bolaget och ingen skada har
eller hade kunnat ske. Förseelsen berodde på tidsbrist
och det har inte förelegat något uppsåt eller någon
vinning. Utöver ovan ärende har ingen styrelseledamot
eller ledande befattningshavare har under de senaste fem
åren dömts i bedrägerirelaterat mål. Ingen av Bolagets
styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har
under de senaste fem åren varit föremål för anklagelser
eller sanktioner av i lag eller bemyndigade myndigheter
eller förbjudits av domstol att ingå som medlem av en
emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller
från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en
emittent. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller tvångslikvidation under de senaste fem åren.

Bolagsstyrning
Lagstiftning och bolagsordning
Bolagets företagsnamn är efter genomförandet av
Transaktionen, Vestum AB (publ) vars org.nr är 5565782496. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i
Stockholm kommun vars bildande registrerades hos
Bolagsverket den 13 december 1999. Före den Fortsatta
Noteringen grundades bolagsstyrningen i Bolaget på
svensk lagstiftning, Bolagets bolagsordning samt interna
regler och föreskrifter. Härutöver tillämpades och följdes
även Nasdaq First Norths regelverk, de regler och
rekommendationer som följer för företag vilkas aktier är
upptagna till handel på Nasdaq First North samt den
praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden,
eftersom Bolagets aktier sedan tidigare varit upptagna till
handel på Nasdaq First North, då under dåvarande
verksamhet och företagsnamnet WeSC AB (publ). I
samband med den Fortsatta Noteringen kommer Bolaget
fortsättningsvis även tillämpa och följa Nasdaq First
Norths regelverk, de regler och rekommendationer som
följer av att Bolagets aktier är upptagna till handel på
Nasdaq First North samt den praxis som föreligger för
god sed på aktiemarknaden.
Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av
bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad
marknad i Sverige. Koden behöver per datum för Bolagsbeskrivningens framtagande inte tillämpas av bolag vars
aktier är noterade på Nasdaq First North. Bolaget har inte
åtagit sig att frivilligt förpliktiga sig att följa Koden men
kan komma tillämpa utvalda delar av Koden i sin verksamhet. För det fall att Koden blir bindande för bolag noterade
på Nasdaq First North kommer Bolaget omgående att
tillämpa Koden fullt ut.
Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman
Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma
utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel
fastställande av resultat och balansräkningar, disposition
av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av
styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till
styrelsen och revisorerna.
Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av
räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även
ske till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker
kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse
skett ska annonseras i Svenska Dagbladet, och om
Svenska Dagbladet läggs ned, genom annonsering i
Dagens Nyheter.
Rätt att delta i bolagstämma
Aktieägare som vill delta på en bolagsstämma ska dels
vara införd i den av Euroclear förda aktieboken sex
vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för
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deltagande på bolagsstämman senast den dag som anges i
kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid
bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat
ombud och får åtföljas av högst två biträden. Vanligtvis är
det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till
stämman. Aktieägaren är berättigad att rösta för samtliga
aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.
Styrelsen och dess arbete
Styrelsen är det näst högsta beslutsfattande organet
efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen (2005:551)
ansvarar styrelsen för Bolagets organisation och
förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Enligt Bolagets
bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst
sju ordinarie styrelseledamöter med högst sju
suppleanter.
För närvarande består Bolagets styrelse av tre ordinarie
styrelseledamöter, vilka presenteras i avsnittet ”Styrelse
och ledande befattningshavare”.
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras
årligen och fastställs vid konstituerande styrelsemöte
varje år. Enligt arbetsordningen ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger per år. Arbetsordningen omfattar
bland annat styrelsepraxis såsom hur schemaläggning av
styrelsemöten sker, hur styrelsesuppleanter och
verkställande direktören behandlas och liknande.
Styrelsen ska, förutom vad som följer av lag och bolagsordning, ombesörja beslut, delegering och uppföljning
avseende sådant som för styrelsen anges i vid var
tidpunkt gällande skriftlig instruktion om arbetsfördelning
mellan styrelse, verkställande direktör och andra av
styrelsen inrättade organ.
Revisions- och ersättningsutskott
Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott framgår
av aktiebolagslagen (2005:551) och omfattar i detta
avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel
på reglerad marknad. Bestämmelserna om inrättande av
ersättningsutskott finns i Koden, vilken inte är obligatorisk för Bolaget att tillämpa. Styrelsen har gjort bedömningen att det mot bakgrund av verksamhetens omfattning
och Bolagets storlek i dagsläget inte är motiverat att
inrätta särskilda utskott avseende revisions- och
ersättningsfrågor utan att dessa frågor behandlas inom
styrelsen.
Verkställande direktören
Bolagets verkställande direktör är efter genomförandet
av Transaktionen 20 maj 2021 Conny Ryk. Verkställande
direktören är underordnad styrelsen och har som
huvudsakliga arbetsuppgifter att sköta den löpande
förvaltningen i Bolaget enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar från tid till annan. Presentation av verkställande direktören återfinns i avsnitt ”Styrelse, ledande
befattningshavare och revisorer” ovan.

Informations- och insiderpolicy
Bolaget har upprättat en informationspolicy i syfte att
informera anställda och andra berörda inom Bolaget och
Vestumgruppen om de lagar och regler som är tillämpliga
avseende Bolagets informationsspridning och de särskilda krav som ställs på personer som är aktiva i ett noterat
bolag rörande exempelvis kurspåverkande information. I
samband med detta har Bolaget etablerat rutiner för
ändamålsenlig hantering och begränsning av spridningen
av information.
Intern kontroll
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i aktiebolagslagen (2005:551). Det övergripande ansvaret för den
interna kontrollen har den verkställande direktören.
Syftet med Bolagets interna kontroll är att det ska råda
ordning och reda i Bolagets verksamhet. Den interna
kontrollen ska kännetecknas av att åtgärder och kontroller införs för att hantera identifierade risker, framför allt
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de viktigaste riskerna för att Bolaget inte når uppställda
mål. Med risk avses då både sannolikheten och konsekvensen av att målen inte uppnås. När en risk identifierats
ska åtgärder och kontroller införas för att hantera
risken. För att den interna kontrollen ska vara framgångsrik är det viktigt att ledningen ger den sitt aktiva
stöd och engagemang. God intern kontroll är en framgångsfaktor för Bolaget.
Revision
Revisorns roll är att granska Bolagets årsredovisning
och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisor ska efter varje räkenskapsår
lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Vid
ordinarie bolagsstämma den 26 juni 2020 omvaldes
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag
med den auktoriserade revisorn Magnus Thorling som
huvudansvarig revisor.

Aktier, aktiekapital &
ägarförhållanden

Aktier och aktiekapital
Enligt Bolagets bolagsordning efter genomförande av
Transaktionen ska aktiekapitalet vara lägst 79 000 000
SEK och högst 316 000 000 SEK fördelat på lägst
79 000 000 aktier och högst 316 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget efter genomförande av Transaktionen
kommer uppgå till 79 302 192 SEK fördelat på 79 302 192
aktier.
Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk
rätt och är denominerade i SEK. Samtliga emitterade
aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Varje aktie har
ett kvotvärde om 1 SEK. Bolagets aktiebok förs av
Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm.

Aktieägare

Aktierna som avses upptas till handel på Nasdaq First
North är inte föremål för något erbjudande som lämnats
till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.
Inga offentliga uppköpserbjudanden har heller lämnats
avseende aktierna under innevarande eller föregående
räkenskapsår. ISIN-koden för Bolagets aktie är:
SE0001824103.
Ägarförhållanden och större aktieägare
Bolaget hade per den 26 februari 2021 cirka 4 822
aktieägare. Nedanstående tabell utvisar Bolagets tio
största aktieägare enligt uppgift från Euroclear per den
26 februari 2021, inklusive därefter för Bolaget kända
förändringar och justerat för ägarförhållanden efter
lyckat genomförande av Transaktionen.

Antal
aktier

Ägarandel av röster
och kapital, %

RYK GROUP AB

18 200 000

23,0

Rosenqvist Gruppen AB

10 000 000

12,6

GoMobile AB

7 282 538

9,2

Skandinaviska Betong Invest AB

5 000 000

6,3

Simon Göthberg

4 500 000

5,7

Olle Nykvist

4 500 000

5,7

Olof Andersson

4 500 000

5,7

Erkan Sen

4 500 000

5,7

Kilen 151 Strängnäs AB

4 000 000

5,0

Sterner Stenhus Holding AB

3 200 000

4,0

Övriga aktieägare

13 619 654

17,2

Totalt

79 302 192

100,0%
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Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för
Bolagets aktiekapital sedan 2018 fram till och med den
förändring av antalet aktier och aktiekapitalet som
kommer att genomföras i samband med Transaktionen
och den Fortsatta Noteringen.
Antal aktier
Datum

Händelse

Förändring

-

Nyemission*****

8 600 000

-

Nyemission****

10 000 000

-

Nyemission***

36 200 000

-

Nyemission**

1 600 000

-

Nyemission*

2020-07-08

Sammanslagning av
aktier

2020-07-02

Nyemission

2020-03-30

Teckningsoptioner

2019-10-07

Nyemission

4 509 045 712

2019-07-03

Minskning av
aktiekapital

0

2018-12-10

Nyemission

2018-07-12

Aktiekapital
Totalt

Förändring

Totalt

Kvotvärde
(SEK)

Teckningskurs (SEK)

79 302 192

8 600 000

79 302 192

1

25,00

70 702 192]

10 000 000

70 702 192

1

9,32

60 702 192

36 200 000

60 702 192

1

2,31

24 502 192

1 600 000

24 502 192

1

2,31

10 000 000

22 902 192

10 000 000

22 902 192

1

2,31

0

12 902 192

0

12 902 192,00

1

0

43

6 451 096 000

0,086

12 902 192,00

1

0,002

1 315 793 897

6 451 095 957

2 631 587,794

12 902 191,914

0,002

0,01

5 135 302 060

9 018 091,424

10 270 604,12

0,002

0,01

626 256 348

-55 350 540,142

1 252 512,696

0,002

0,105

96 000 000

626 256 348

8 676 787,213

56 603 052,838

0,09

0,12

Nyemission

8 374 709

617 881 639

756 932,999

47 926 265,625

0,09

0,25

2018-06-08

Nyemission

41 804 511

576 077 128

3 778 425,484

47 169 332,625

0,09

0,12

2018-06-01

Nyemission

212 238 283

363 838 845

19 182 775,209

43 390 907,141

0,09

0,12

* avser föreslagen kvittningsemission riktad till säljarna
av Sanera, SOAB och Kenit Produkt avseende del av
köpeskilling.
** avser föreslagen kvittningsemission riktad till GoMobile
nu Aktiebolag (ägs av Bolagets styrelseordförande Per
Åhlgren) avseende del av fordran på Bolaget.
*** avser den föreslagna Riktade Nyemissionen om totalt
36 200 000 aktier, varav 18 200 000 aktier avses riktas
till Conny Ryk (genom bolaget RYK GROUP AB), 4 500 000
aktier avses riktas till Simon Göthberg, 4 500 000 aktier
avses riktas till Olle Nykvist, 4 500 000 aktier avses riktas
till Olof Andersson och 4 500 000 aktier avses riktas till
Erkan Sen.
**** avser föreslagen kvittningsemission riktad till
säljaren av Rosenqvist Entreprenad avseende del av
köpeskilling.
***** avser den föreslagna 2: a Riktade Nyemissionen om
totalt 8 600 000 aktier, varav 4 000 000 aktier avses
riktas till Kilen 151 Strängnäs AB, 3 200 000 aktier avses
riktas Sterner Stenhus Holding AB, 800 000 aktier avses
riktas till Cretum AB och 600 000 aktier avses riktas till
Michael Berg Management AB.
Vissa rättigheter kopplade till aktierna
Aktierna i Bolaget har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) samt svensk lag och de rättigheter
som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget,
inklusive de rättigheter som följs av bolagsordningen, kan
endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i
denna lag. Aktierna i Bolaget är av samma aktieslag och är
utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade
i svenska kronor (SEK), således har alla aktier samma
rösträtt.
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Enligt aktiebolagslagen (2005:551) ges majoritetsaktieägare med ett innehav på mer än nio tiondelar av aktierna i
ett bolag rätt att lösa in minoritetens aktier, samtidigt som
minoriteten ges rätt att få sina aktier inlösta.
Därutöver omfattas även Bolagets aktier av Kollegiet för
svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa
handelsplattformar som innebär att den aktieägare som
själv eller tillsammans med annan närstående förvärvat
30 procent eller mer av antalet utestående aktier måste
lämna ett bud på Bolagets aktier. Vid ett sådant bud äger
övriga aktieägare rätten att avböja budet.
Rösträtt vid bolagsstämma
Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på
bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för
samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.
Företrädesrätt till nya aktier med mera
Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya
aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i
enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), såvida inte
bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Rätt till utdelning och andel av Bolagets vinst och
behållning vid likvidation
Beslut om eventuell utdelning fattas av bolagsstämman
och utbetalningen ombesörjs av Euroclear. Rätt till
utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av
Euroclear förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås

genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på
Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast
genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller
utdelningsbeloppet Bolaget. För aktieägare bosatta
utanför Sverige föreligger inga särskilda förfaranden
eller restriktioner. Vid en eventuell likvidation av Bolaget
har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till
det antal aktier som aktieägaren innehar.
Utdelning och utdelningspolicy
Bolagets kassaflöde under de kommande åren avses
användas för att finansiera fortsatt expansion. Detta
innebär att styrelsen inte har för avsikt att föreslå någon
utdelning under de kommande åren.
Bemyndiganden
Vid ordinarie bolagsstämma den 26 juni 2020 beslutade
aktieägarna att bemyndiga styrelsen i Bolaget att, för
tiden intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, och med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av
Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning för
nyemitterade aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, genom apport, genom
kvittning eller i övrigt med villkor. Totalt antal aktier som
ska kunna utges till följd av nyemission av aktier enligt
bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av
teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt
bemyndigandet, får sammanlagt motsvara högst 20
procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget
vid tidpunkten för när styrelsen först utnyttjar
bemyndigandet.
Vid Årsstämman planerad till den 20 maj 2021 avser
styrelsen i Bolaget att föreslå aktieägarna att bemyndiga
styrelsen i Bolaget att, för tiden intill nästkommande
ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Betalning för nyemitterade aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska föreslås kunna
ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt
med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier föreslås
med stöd av bemyndigandet högst kunna öka med det
belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens
gränser.
Syftet med föreslaget bemyndigande och skälen till
eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets
kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet
och utveckling samt möjliggöra ytterligare framtida
förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska emission ske på marknadsmässiga villkor.
Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen i Bolaget känner till föreligger inte några
aktieägaravtal mellan några av Bolagets aktieägare som
syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt
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styrelsen i Bolaget känner till finns det inga andra
överenskommelser eller motsvararande avtal som syftar
till gemensamt inflytande över Bolaget eller som kan
komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.
Teckningsoptioner, konvertibler och aktierelaterade
incitamentsprogram
Vid Tidpunkt för denna Bolagsbeskrivning har Bolaget och
Gruppbolagen inga utestående teckningsoptioner,
konvertibler eller aktierelaterade incitamentsprogram.
Lock-up avtal
Conny Ryk (genom RYK GROUP AB), Simon Göthberg, Olle
Nykvist, Olof Andersson och Erkan Sen har, vid Tidpunkt
för denna Bolagsbeskrivning, åtagit sig att inte utan
Mangolds medgivande sälja aktier i Bolaget som emitteras
genom Emissionerna eller vidta åtgärder med motsvarande effekt under en period om tjugofyra (24) kalendermånader från datum för den Fortsatta Noteringen på Nasdaq
First North (s.k. ”lock-up”). Vidare har respektive säljare
av Målbolagen samt Bolagets nuvarande styrelseordförande privat och genom bolag ingått motsvarande
åtaganden om lock-up avseende aktier som emitteras
genom Emissionerna i syfte att ytterligare skapa trygghet
för Vestums aktieägare. Inlåsning genom lock-up motsvarar totalt 72,9 procent av det totala antalet utestående
aktier i Bolaget. Investerarna i den 2: a Riktade Nyemissionen omfattas inte av något Lock-up avtal.
Anslutning till Euroclear
Bolaget är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier ska
vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Bolaget och dess aktier är anslutna till VP-systemet med
Euroclear Sweden AB som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte
några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna
sker på elektronisk väg genom registrering i VP-systemet
av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.
Finansiell Rådgivare
Bolagets finansiella rådgivare är Mangold. Mangold äger
1 002 505 aktier i Bolaget vid Tidpunkt för denna
Bolagsbeskrivning.
Likviditetsgarant
Bolaget har anlitat Mangold som Bolagets likviditetsgarant
när aktierna tas upp till handel på Nasdaq First North. Som
likviditetsgarant kommer Mangold att ställa köp- och
säljkurser på vardera sida i orderboken för att förbättra
likviditeten i handel av Bolagets aktier.
Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB. Avtalet med Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB är löpande med tre månaders ömsesidig
uppsägningstid. Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB
äger inga aktier i Bolaget vid Tidpunkt för denna
Bolagsbeskrivning.

Legala frågor och kompletterande information
Bildande och legal form
Bolagets företagsnamn är WeSC AB (publ) u.n.ä till Vestum
AB (publ). Bolagets org.nr är 556578-2496 och styrelsen
har sitt säte i Stockholm. Bolaget registrerades vid
Bolagsverket den 13 december 1999. Bolagets nya
företagsnamn Vestum AB (publ) avses röstas igenom vid
Årsstämman planerad till den 20 maj 2021. Bolaget är ett
publikt aktiebolag och dess associationsform regleras av
aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets adress är Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, dess telefonnummer är +46
(0)8 121 344 32 eller +46 (0)70 755 53 10 och dess
webbplats är www.wesccorp.com eller www.vestum.se.

Föremålet för Bolagets verksamhet efter Transaktionens
genomförande är att förvärva och utveckla små- och
mellanstora välskötta och lönsamma bolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader där Vestum tillsammans med
ambitiösa entreprenörer och företagsledningar kan vara
med och utveckla bolagen i syfte att driva lönsam tillväxt.
Bolaget kommer efter Transaktionens genomförande att
vara moderbolag i Vestumgruppen som kommer bestå av
åtta direkt eller indirekt helägda dotterbolag i enlighet
med nedan organisationsschema.

WeSC (publ)

u.n.ä till Vesum AB (publ)

We
International AB

We Superlative
Conspiracy Inc.

WeSC UK Ltd.

WeSC
America Inc.

(SE)

(UK)

(US)

Sanera
Stockholm AB
(SE)

Scandinaviska
områdesskydd AB
(SE)

Kenit
Produkt AB
(SE)

Rosenqvist
Entreprenad AB
(SE)

(US)

Konfektion

Bygg och anläggning

Avtal om förvärv av Målbolagen
Bolaget har den 22 mars 2021 respektive 7 april 2021
ingått villkorade avtal om förvärv av Målbolagen. Förvärvsavtalen avser samtliga aktier och röster i Målbolagen vilka samtliga är svenska aktiebolag. För mer information om respektive Målbolag och deras verksamhet,
vänligen se avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning” ovan.

genomförande av en s.k. due diligence-granskning med
genomlysning av såväl finansiella som legala förhållanden.
De risker som har identifierats vid due diligence- granskning har beaktats av Bolaget vid den kommersiella
bedömningen av Målbolagen samt vid förhandling av
köpeskilling och villkor för respektive förvärv. Förvärvsavtalen innehåller vidare garantier och villkor vilka får
betraktas som sedvanliga i avtal av ifrågavarande slag,
liksom sedvanliga begränsningar såvitt avser storlek på
eventuella skadestånd för garanti- eller andra avtalsbrott
begångna av säljare samt sedvanliga tidsbegränsningar
för säljarens ansvar för garanti- eller andra avtalsbrott.

Förvärvsavtalen är huvudsakligen villkorade av (i) att
Årsstämman godkänner förvärven, (ii) att Bolaget erhåller
nödvändig finansiering genom att Årsstämman röstar
igenom beslut om att genomföra Emissionerna, (iii) att
Nasdaq Stockholm AB har godkänt denna Bolagsbeskrivning och (iv) andra sedvanliga tillträdesvillkor. Inför varje
förvärv har professionella rådgivare anlitats för

Bygg och anläggning
Kundavtal
Gruppbolagen ingår i olika omfattning projektspecifika
kundavtal eller längre ramavtal med sina kunder. Vissa
Gruppbolag ingår även kundavtal kopplade till offentlig
upphandling. Majoriteten av kundavtalen i Gruppbolagen är
vidare kopplade till något branschspecifikt standardavtal

Väsentliga avtal
Utöver nedan beskrivna avtal anser Bolaget att det inte
förekommer några avtal av väsentlig betydelse för den
verksamhet som Vestumgruppen avser bedriva.
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såsom AB04, AB-U 07, ABK09 och ABT06. Inga enskilda
kundavtal eller ramavtal är väsentliga på längre sikt för
respektive Gruppbolags verksamhet men sammantaget
har kundavtalen och ramavtalen en väsentlig betydelse
för Gruppbolagen, och därmed för Vestumgruppen.
Avtal med underentreprenörer
Gruppbolaget SOAB har ingått ett antal samarbetsavtal
med underentreprenörer avseende i huvudsak montage
av stängsel och andra produkter som SOAB erbjuder.
Avtalstiden är i huvudsak ett (1) år från undertecknande
och förlängs automatiskt med ett (1) år i taget om det inte
sägs upp av någon av parterna trettio (30) dagar före
respektive avtalsperiods slut. SOAB är inte beroende av
något enskilt samarbetsavtal med underentreprenör men
sammantaget har samarbetsavtalen en väsentlig betydelse för SOAB, och därmed för Vestumgruppen.
Gruppbolaget Rosenqvist Entreprenad har ingått ett antal
ramavtal och/eller avropsavtal med underleverantörer
avseende i huvudsak mättjänster, hyra av bygg- och
anläggningsmaskiner, hyra av vägutrustning och transporter. Villkoren i avtalen varierar och kopplas i vissa fall
till branschspecifika standardavtal. Rosenqvist Entreprenad är inte beroende av något enskilt ramavtal eller
avropsavtal med underentreprenörer men sammantaget
har avtalen en väsentlig betydelse för Rosenqvist
Entreprenad, och därmed för Vestumgruppen.
Leverantörsavtal
Gruppbolagen SOAB och Kenit Produkt ingår löpande
leverantörsavtal eller köpeavtal med leverantörer i Kina
avseende komponenter till stängsel och andra komponenter som behövs i SOAB:s monteringsverksamhet. Gruppbolagen har cirka sju (7) leverantörer i Kina varav två (2)
är att anse som mer väsentliga. Avtal skapas för varje
enskild order och Gruppbolagen har en långtgående och
väl fungerande relation till dessa leverantörer.
Hyresavtal avseende lager, avställningsytor, verkstäder, etc.
Vissa av Gruppbolagen har ingått ett antal hyresavtal och
avtal om nyttjanderätt till mark utan byggnad för lager,
uppställningsytor, mark för lagerhållning av produkter,
verkstäder, maskinhallar samt boenden för montörer och
annan personal. Hyresavtalen löper på sedvanliga villkor.
Gruppbolagen är inte beroende av något enskilt hyresavtal men sammantaget har hyresavtalen en väsentlig
betydelse för Gruppbolagen, och därmed för
Vestumgruppen.
Konfektion
Licens-, distributörs- och agentavtal
Bolaget har ingått ett antal licens-, distributörs-, och
agentavtal avseende sin försäljning på olika geografiska
marknader och/eller för olika produktkategorier. Avtalen
gör ofta motparterna till exklusiva licenstagare, distributörer eller agenter på den aktuella marknaden eller inom
den aktuella produktkategorin, vilket ofta innebär en
exklusiv rätt att använda Bolagets varumärken (se
”Immateriella rättigheter”) inom det området eller den
produktkategorin. Licenstagarna betalar licensavgift till
Bolaget baserat på sin försäljning av de relevanta
produkterna med en fast minsta licensavgift.
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Distributörerna köper in Bolagets produkter till ett
rabatterat wholesalepris och vidareförsäljer sedan
dessa, och agenterna förmedlar orders av WeSCs
produkter till Bolaget och får en avtalad ersättning för
dessa. Bolaget är inte beroende av någon enskild licenstagare, distributör eller agent eller något enskilt licens-,
distributörs- eller agentavtal för sin verksamhet.
Bolagets licens-, distributörs- och agentavtal är dock
sammantaget av väsentlig betydelse för Bolaget och
Vestumgruppen. Enligt styrelsens bedömning är dessa
avtal ingångna på marknadsmässiga villkor och strider
inte mot tillämpliga konkurrenslagstiftningar. Det kan dock
inte uteslutas att konkurrensmyndigheter skulle kunna
göra en annan bedömning.
Leverantörsavtal
Bolaget är inte beroende av någon enskild leverantör eller
något enskilt leverantörsavtal för sin verksamhet kopplad
till konfektion. Under ett år har Bolaget två så kallade
införsäljningsperioder – en period för varje kollektion.
Under dessa två införsäljningsperioder lägger återförsäljare, distributörer och agenter order på den aktuella
kollektionen utifrån visningskollektioner. Distributörerna
har säljrättigheter för specifika geografiska marknader,
vanligen ett land, och lägger vid varje ordertillfälle en
samlad order för nätverket av återförsäljare på respektive marknad. Distributörernas samlade order adderas till
den mottagna ordern från Bolagets agenter, egna säljare i
grossistverksamheten och den order Bolaget lägger för
den egna detaljistverksamheten. Den samlade ordern
ligger till grund för produktion och leverans. Härutöver
gör Bolaget inklusive relevanta Gruppbolag ibland
extrabeställningar. Varje order hänvisar till Bolagets
allmänna leveransvillkor som tillsammans med inköpsordern skapar leverantörsavtalet. De allmänna villkoren
reglerar bland annat dröjsmålsavgifter, felansvar och
betalningsvillkor. Det är styrelsens bedömning att
leverantörsavtalen är ingångna på marknadsmässiga
villkor.
Partneravtal
Bolaget har i april 2018 ingått ett samarbets- och
licensavtal med NOXS Inc. avseende e-handeln på den
nordamerikanska marknaden. Avtalet ger Bolaget en
andel av alla försäljningsintäkter från e-handeln i
Nordamerika. Förutom marknadsförings-, logistik- och
försäljningskostnader kommer NOXS att ansvara för
samtliga produktionskostnader för e-handelsplattformen.
Avtalet löper över fem år och är villkorat av att NOXS når
en årlig tillväxt om minst tio procent per år avseende
e-handelsförsäljningen på den nordamerikanska marknaden. Avtalet är väsentligt för att möjliggöra Bolagets
fortsatta utveckling inom e-handeln på den nordamerikanska marknaden.
Lån och finansiella arrangemang
Lån
För att löpande säkerställa det kortsiktiga likviditetsbehovet och finansiera Bolagets produktion av konfektion har
Bolaget mellan 2018 och fram till och med datum för
Bolagsbeskrivningens framtagande upptagit lån från en
av Bolagets huvudaktieägare GoMobile nu Aktiebolag.
Vidare har styrelseledamoten Johan Heijbel lämnat
kortfristiga lån till Bolaget under samma tidsperiod.

Samtliga dessa lån är att betrakta som närståendetransaktioner och beskrivs närmare nedan under ”Transaktioner med närstående”.
Förvärvskredit
För att finansiera del av förvärven av Målbolagen samt
möjliggöra framtida förvärv avser Bolaget uppta förvärvskredit om totalt 188 000 TSEK (”Förvärvskrediten”) från
Swedbank. I samband med genomförande av Transaktionen och förvärv av Målbolagen avser Bolaget att utnyttja
Förvärvskrediten i dess helhet. Nedan beskrivs indikativa
villkor för förvärvskrediten. Förvärvskrediten löper över
fem år med rak amortering med en indikativ ränta om
3–3,5 procent över tre månaders STIBOR med nollräntegolv. Indikativa villkor för förvärvskrediten anger att
denna kommer att vara säkerställd genom generella
säkerheter i form av samtliga aktier i samtliga helägda
dotterbolag, pantsättning av objekt finansierade genom
leasing samt moderbolagsborgen från Bolaget. Övriga
indikativa villkor omfattar ägarcovenant innebärande att
Conny Ryk via bolag ska kvarstå med minst 20 procent
ägarandel av koncernen, bankens skriftliga godkännande
krävs för utdelning från koncernen, aktieägarlån/
säljarreverser efterställs banken både för ränta och
kapital, informationsklausul, krav på fortsatt notering på
reglerad handelsplats, ”First right of refusal”, negativklausul innebärande att Bolaget ej får uppta krediter, pantsätta- eller avyttra väsentliga tillgångar eller förvärva
väsentliga tillgångar, samt Cross default.
Bryggfinansiering
Bolaget avser utöver förvärvskredit uppta bryggfinansiering från Swedbank om 26 000 TSEK. Enligt indikativa
villkor löper bryggfinansieringen över max sex månader
med en indikativ ränta om 2,25–2,75 procent över tre
månaders STIBOR med nollräntegolv. I övrigt är de
indikativa villkoren desamma som för förvärvskrediten.
Intressen och intressekonflikter
Bolaget anser att det inte finns några intressekonflikter
mellan Bolaget och någon av styrelseledamöterna,
ledande befattningshavare eller Bolagets revisor annat än
vad som anges under avsnittet ”Transaktioner med
närstående” nedan. Vidare anser Bolaget att det inte
heller finns några intressekonflikter mellan något av
Gruppbolagen och någon av styrelseledamöterna, ledande
befattningshavare eller revisor i sådant Gruppbolag.
Transaktioner med närstående
Bolaget
Lån från GoMobile nu Aktiebolag samt kvittning av fordran
i Emissionerna
Bolaget har mellan 2018 och fram till och med Tidpunkt
för denna Bolagsbeskrivning löpande upptagit kortfristiga
lån från en av Bolagets huvudaktieägare GoMobile nu
Aktiebolag, vilket ägs av Per Åhlgren som är styrelseordförande i Bolaget, och uppgår vid Tidpunkt för denna
Bolagsbeskrivning till ett belopp om totalt 19 659 874 SEK
inklusive ränta, och som lämnats i olika omgångar. Ränta
för lämnade lån varierar mellan 10 - 16 procent. Cirka
8 200 000 SEK av det totala lånebeloppet avser lån för att

finansiera produktionen av konfektion inom klädverksamheten. Resterande del av det totala lånebeloppet om cirka
11 459 874 SEK inklusive ränta avser lån för allmän
rörelsefinansiering. Som säkerhet för vissa av lånen har
Bolaget ställt ut företagsinteckningar med ett belopp
uppgående till 6 MSEK. Vidare äger GoMobile nu Aktiebolag
rätt till en fast avgift motsvarande 7 - 10 procent av
respektive lån beroende på när sådant lån återbetalas.
Av det totala lånebeloppet om 19 659 874 SEK inklusive
ränta avses 3 696 000 SEK regleras genom kvittning mot
totalt 1 600 000 nya aktier i Bolaget i samband med
genomförande av Kvittningsemissionerna och Transaktionen och beslut om Kvittningsemissionerna avses fattas på
Årsstämman i Bolaget planerad till den 20 maj 2021. Det
totala lånebeloppet uppgår därefter till 15 963 874 SEK
inklusive ränta. Återstående skuld avses omstruktureras
efter Transaktionen och löpa med 8 procents årlig ränta
utan övriga avgifter.
Lån från Ryk Group AB
Bolaget har under 2021 fram till och med Tidpunkt för
denna Bolagsbeskrivning upptagit kortfristiga lån från
Ryk Group AB, som ägs av föreslagen ny VD Conny Ryk och
som efter Transaktionen kommer att vara största
aktieägare i Bolaget, till ett belopp om totalt 4 613 107
SEK, och som lämnats i olika omgångar. Lämnade lån löper
med årlig ränta om 8 procent. Lånen har huvudsakligen
använts i syfte att finansiera produktionen av konfektion
inom klädverksamheten.
Kvittning av fordran från styrelseledamot
Styrelseledamoten Johan Heijbel har som betalning för
tecknade aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner
av serie TO2, vilka gavs ut och tecknades i samband med
en företrädesemission beslutad i augusti 2019, kvittat en
existerande fordran, hänförlig till såväl Johan Heijbel
privat som det av honom helägda bolaget J. Heijbel AB, om
totalt 190 154 SEK mot 19 015 40011 nya aktier i Bolaget.
Gruppbolagen
I Gruppbolaget Rosenqvist Entreprenad har dess tidigare
moderbolag, Rosenqvist Gruppen AB, månatligen under
åren 2018, 2019 och 2020 fakturerat Rosenqvist
Entreprenad en management fee som fastställts årligen.
För 2018 uppgick fakturerat belopp till cirka 3,2 MSEK, för
2019 uppgick fakturerat belopp till cirka 3,2 MSEK och för
2020 uppgick fakturerat belopp till cirka 3,3 MSEK. Inga
sådana management fees kommer att betalas ut efter
Transaktionens genomförande.
Gruppbolaget Rosenkvist Entreprenad har under 2018
ingått konsultavtal med styrelseledamoten Per-Erik Bodin
(via bolaget Per-Erik Bodin Konsult AB) avseende rådgivning inom entreprenadverksamhet inom järnväg. Under
åren 2018, 2019, 2020 och 2021 fram till Tidpunkt för
denna Bolagsbeskrivning har totalt 514 424 SEK betalats
ut i konsultarvoden under konsultavtalet. Avtalet avses att
avslutas i samband med genomförande av Transaktionen.
Gruppbolaget Rosenkvist Entreprenad har ingått konsultavtal med styrelseledamoten Anders Holmgren (via

11 Notera att sådan kvittning skedde före det att Bolaget beslutade om sammanläggning av aktier (1:500) vid årsstämma den 26 juni 2020.
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bolaget Anders Holmgren AB) avseende rådgivning inom
affärs- och organisationsutveckling, utbildning och
samordning av statistik. Under åren 2018, 2019, 2020
och 2021 fram till Tidpunkt för denna Bolagsbeskrivning
har totalt 675 000 SEK betalats ut i konsultarvoden under
konsultavtalet. Avtalet avses att avslutas i samband med
genomförande av Transaktionen.
Utöver vad som anges ovan har det, såvitt styrelsen i
Bolaget känner till, inte förekommit några ytterligare
närståendetransaktioner i respektive Gruppbolag under
räkenskapsåren 2018–2020 eller under räkenskapsåret
2021 fram till och med Tidpunkt för denna
Bolagsbeskrivning.
Utöver vad som angetts ovan har ersättning till styrelse
och ledande befattningshavare betalats ut i enlighet med
vad som framgår under avsnittet ”Styrelse, ledande
befattningshavare och revisor”. I övrigt har sedvanliga
löner på marknadsmässiga villkor betalats ut till vissa
närstående i Gruppbolagen.
Information från tredje man
Viss information i denna Bolagsbeskrivning har inhämtats
från utomstående källor. Bolaget har återgivit sådan
information korrekt och såvitt Bolaget känner till och kan
försäkra genom jämförelse med annan information som
offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen
hämtats, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som
skulle göra den återgivna informationen felaktig eller
missvisande. Bolaget har emellertid inte gjort någon
oberoende verifiering av den information som lämnats av
tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den
information som presenteras i Bolagsbeskrivningen inte
kan garanteras.
Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Bolaget
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden
eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda
ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten
om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna och
som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter
på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.
Gruppbolagen
En tidigare anställd på Sanera har genom dom förpliktats
att ersätta Sanera med 926 353 kr jämte ränta. Domen är
föremål för verkställighet hos Kronofogdemyndigheten.
Genom försäljning av en gäldenären tillhörig fastighet har
Sanera erhållit 165 733 kr. Skulden i övrigt är föremål för
fortsatt verkställighet.
Gruppbolaget Rosenqvist Entreprenad har en potentiell
tvist med AB Storstockholms Lokaltrafik avseende
utförandet av entreprenadprojekt benämnt ”Projekt
Vallentuna-Lindholmen”. Rosenqvist Entreprenad har
anmält s.k. väsentlig rubbning enligt ABT06 och diskussioner mellan parterna pågår. Anmälan om väsentlig rubbning är ett standardförfarande i entreprenadbranschen
vid avvikelser i entreprenaden.
I övrigt har Gruppbolagen, såvitt styrelsen i Bolaget
känner till, inte varit part i några rättsliga förfaranden
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eller skiljeförfaranden under de senaste tolv månaderna
som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter
på respektive Gruppbolags finansiella ställning eller
lönsamhet.
Försäkringar
Vestum har för branschen sedvanliga företagsförsäkringar inklusive ansvarsförsäkring för verkställande
direktören och styrelse. Styrelsen bedömer att Vestumgruppen och respektive Gruppbolag har ett tillfredsställande försäkringsskydd med hänsyn till den verksamhet
som respektive Gruppbolag inom Vestumgruppen
bedriver.
Miljö och tillstånd
Saneras verksamhet innefattar bland annat hantering av
asbest vid rivning för vilket bolaget innehar tillstånd till.
Tillståndet har utfärdats av Arbetsmiljöverket och gäller i
hela Sverige från och med den 2 september 2020 till och
med 1 september 2023. Vidare innehar Sanera även
tillstånd att transportera farligt avfall. Tillståndet omfattar styckegodstransport av vissa slag av farligt avfall med
följande avfallskoder: (i) 17 06 01* Isolermaterial som
innehåller asbest och som enligt 13 b § avfallsförordningen (2020:614) ska anses vara farligt avfall och (ii) 17 06
05* Byggmaterial som innehåller asbest. Tillståndet har
utfärdats av Länsstyrelsen Stockholm och gäller till den
31 augusti 2024.
Rosenqvist Entreprenad innehar tillstånd från Länsstyrelsen Stockholm till transport av farligt avfall och övrigt
avfall enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927). Tillståndet omfattar styckegods-, container- och bulktransport
av vissa slag av farligt avfall med avfallskod ”Kapitel 17
Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från
förorenade områden)”. Den del av tillståndet som omfattar
transport av farligt avfall gäller till den 31 maj 2024 och
den del som omfattar transport av annat avfall än farligt
avtal gäller tills vidare.
Såvitt Bolagets styrelse känner till innehas alla för
Vestumgruppens verksamhet nödvändiga myndighetstillstånd och Gruppbolagen bedriver sin verksamhet inom
ramen för gällande tillstånd.
Fastigheter
Gruppbolaget Sanera ägde tidigare fastigheten Huddinge
Slånbäret 1 (en tomt på ett villaområde i Huddinge) som
avyttrades den 18 december 2015. SOAB äger fastigheten
Haninge Nödesta 1:193 men säljaren av SOAB har åtagit
sig att avyttra fastigheten före genomförande av Transaktionen. I övrigt ägs inga fastigheter av varken Bolaget eller
något Gruppbolag inom Vestumgruppen.
Immateriella rättigheter
Bygg och anläggning
Vestumgruppen innehar inte inom affärsområdet Bygg
och anläggning några väsentliga varumärkesregistreringar och innehar inte heller några patent eller patentansökningar. Vestumgruppens immateriella rättigheter
inom affärsområdet Bygg och anläggning utgörs för
närvarande istället av domänregistreringar. Vestumgruppen kommer efter Transaktionens genomförande att
utvärdera hur Målbolagen bör profileras. Denna

utvärdering inkluderar företagsnamn och eventuella
varumärkesregistreringar.
Bolaget har registrerat det särskilda företagsnamnet
”Vestum”, för den del som avser Bolagets investeringsverksamhet och förvaltning av värdepapper, i avvaktan på
beslut om ändring av Bolagets bolagsordning och därmed
företagsnamn till Vestum AB (publ) på Årsstämman.
Konfektion
Bolagets immateriella rättigheter består i huvudsak av
registrerade varumärken kopplade till den tidigare
verksamheten som bedrevs under namnet WeSC AB (publ).
Mot bakgrund av Bolagets verksamhetsförändring
bedömer Bolaget att varumärken som exempelvis WeSC,
WeAreTheSuperlativeConspiracy, SuperlativeConspiracy,
WeActivist, We och figurmärket ”Ikonen” är av väsentlig
betydelse för verksamheten i detta avseende.
Bolaget bedömer att det är innehavare av de immateriella
rättigheter, inklusive domännamn, som är nödvändiga för
att bedriva befintlig verksamhet. Härutöver arbetar
Bolaget aktivt för att säkra relevanta immateriella
rättigheter på befintliga samt potentiella marknader där
så är tillämpligt. Samtliga varumärkesrättigheter är
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pantförskrivna genom generellt pantförskrivningsavtal.
Bolaget har förbehållit sig rättigheterna till de immateriella rättigheter som personal och andra uppdragstagare
framställer under sin anställning och/eller uppdrag för
Vestumgruppen, genom reglering i respektive anställningsavtal och/eller konsultavtal. Det är Bolagets uppfattning att erforderliga åtgärder har vidtagits för att säkra
Vestumgruppens immateriella rättigheter.
Certified Adviser och rådgivare
Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB är Bolagets
Certified Adviser. I samband med ansökan om Fortsatt
Notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North är Qap
Legal Bolagets legala rådgivare och Mangold är Bolagets
finansiella rådgivare samt likviditetsgarant för Bolaget.
Qap Legal erhåller ersättning på löpande räkning för
utförda tjänster i samband med arbetet och Mangold samt
Certified Adviser erhåller en på förhand avtalad ersättning för för sina respektive tjänster. Därutöver har Qap
Legal och Günther & Wikberg Kapitalförvaltning inga
ekonomiska eller andra intressen i samband med den
Fortsatta Noteringen. Mangold ska inte beaktas som
oberoende och har förbehållit sig att rösta för den
föreslagna transaktionen med sitt innehav på 6 procent
motsvarande 1 002 505 aktier i WeSC AB.

Föreslagen bolagsordning för vestum
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Vestum AB (publ). Bolaget är
publikt.

§ 10 Årsstämman
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter
räkenskapsårets utgång.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad,
6. Framläggande av årsredovisning och, i förekommande
fall, revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
a) f astställande av resultaträkning och balansräkning,
samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
c) a
 nsvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av det antal ordinarie ledamöter och
suppleanter som ska väljas av stämman,
9. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden,
10. Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag,
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller
indirekt, äga och förvalta lös egendom, företrädesvis
aktier och andra värdepapper samt bedriva annan
därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva
rådgivning rörande ekonomi, redovisning, organisation
och därtill relaterade områden, samt upplåta lokaler.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 79 000 000 kronor och
högst 316 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 79 000 000 stycken och
högst 316 000 000 stycken.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7)
ordinarie styrelseledamöter med lägst noll (0) och högst
sju (7) suppleanter.
Styrelsen väljs på bolagsstämma för tiden intill nästa
ordinarie bolagsstämma.
§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses på årsstämma en (1) eller (2) revisorer,
med eller utan revisorssuppleanter, eller ett (1) registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor
§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats.
Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse
skett annonseras i Svenska Dagbladet, och om Svenska
Dagbladet läggs ned, genom annonsering i Dagens
Nyheter. Kallelse ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.
§ 9 Rätt att delta vid bolagsstämma
Rätt att delta vid bolagsstämma har sådana aktieägare
som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap.
28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som
anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i
kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra
biträden ska antalet biträden anges i anmälan.
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§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari
- 31 december.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdag är
införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den
som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 §
första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att
utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Historisk finansiell information
Räkenskaper och revisionsberättelser för räkenskapsåren 2019 och 2020 för Bolaget, samt 2019 och 2020 för
Rosenqvist Entreprenad, SOAB, Kenit Produkt och Sanera,
införlivas genom hänvisning och utgör en del av Bolagsbeskrivningen och ska läsas som en del därav. Dessa
räkenskaper återfinnes i nämnda bolags årsredovisningar för de nämnda räkenskapsåren, inklusive revisionsberättelser, som införlivas i sin helhet. De nämnda årsredovisningarna har reviderats av respektive bolags revisor.
Ovanstående dokument inkluderar fullständig finansiell
information, inklusive redovisningsprinciper, noter och
revisionsberättelser. Bolaget tillämpar redovisningsprinciper enligt IFRS utgivna av IASB, tolkningsuttalanden från
IFRS IC såsom de antagits av Europeiska unionen, samt i
enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådet för
finansiell rapportering RFR 1 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner).
Årsredovisningarna för Rosenqvist Entreprenad är för
perioderna 1 januari – 31 december 2019 och 1 januari
– 31 december 2020 upprättade i enlighet med
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årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Årsredovisningarna för SOAB och Kenit Produkt är för
perioden 1 januari – 31 december 2020 upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3), och för
perioden 1 januari – 31 december 2019 upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i
mindre företag (K2).
Årsredovisningarna för Sanera är för perioderna 1
januari – 31 december 2019 och 1 januari – 31 december
2020 upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om
årsredovisning i mindre företag (K2).

OBEROENDE REVISORS BESTYRKANDERAPPORT OM
SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELL PROFORMAINFORMATION I EN BOLAGSBESKRIVNING SÅSOM DE DEFINERAS AV NASDAQ STOCKHOLM

proformainformationen
Styrelsen är ansvarig för sammanställningen av den
finansiella proformainformationen i enlighet med kraven i
den delegerade förordningen (EU) 2019/980.

Rapport om sammanställning av finansiell proformainformation i en bolagsbeskrivning

Vårt oberoende och vår kvalitetskontroll
Vi har följt krav på oberoende och andra yrkesetiska krav
i Sverige, som bygger på grundläggande principer om
hederlighet, objektivitet, professionell kompetens och
vederbörlig omsorg, sekretess och professionellt
uppträdande.

Vi har slutfört vårt bestyrkandeuppdrag att rapportera
om styrelsens i WeSC AB (publ) sammanställning av
finansiell proformainformation för WeSC AB (publ). Den
finansiella proformainformationen består av proformaresultaträkningen för 12-månadersperioden 2020-01-01
– 2020-12-31 och proformabalansräkningen per
2020-12-31, och tillhörande noter som återfinns på
sidorna 27-32 i den bolagsbeskrivning som är utfärda av
företaget. De tillämpliga kriterierna som är grunden
utifrån vilken styrelsen i WeSC AB (publ) har sammanställt
den finansiella proformainformationen är angivna i den
delegerade förordningen (EU) 2019/980 och beskrivs på
sidan 23.
Den finansiella proformainformationen har sammanställts
av styrelsen i WeSC AB (publ) för att illustrera effekten av
de tilltänkta förvärv som avses att göras under våren
2021 och beskrivs på sidorna 24-36 i proformaredovisningen på bolagets finansiella ställning per 2020-12-31
och bolagets finansiella resultat för perioden fram till
2020-12-31 som om de tilltänkta förvärv som avses att
göras under våren 2021 hade ägt rum den 2020-12-31
respektive 2020-01-01.
Som del av processen har information om WeSC AB (publ)
finansiella resultat hämtats av styrelsen i WeSC AB (publ)
från företagets finansiella rapporter per den 2020-1231, om vilka en revisors rapport har publicerats.
Som del av processen har information om Rosenqvist
Entreprenad AB finansiella resultat hämtats av styrelsen i
Rosenqvist Entreprenad AB från företagets finansiella
rapporter per den 2020-12-31, om vilka en revisors
rapport har publicerats.
Som del av processen har information om Skandinaviska
Områdesskydd AB finansiella resultat hämtats av styrelsen i Skandinaviska Områdesskydd AB från företagets
finansiella rapporter per den 2020-12-31, om vilka en
revisors rapport har publicerats.
Som del av processen har information om Kenit Produkt
AB finansiella resultat hämtats av styrelsen i Kenit
Produkt AB från företagets finansiella rapporter per den
2020-12-31, om vilka en revisors rapport har
publicerats.
Som del av processen har information om Sanera
Stockholm AB finansiella resultat hämtats av styrelsen i
Sanera Stockholm AB från företagets finansiella rapporter per den 2020-12-31, om vilka en revisors rapport
har publicerats.
Styrelsens ansvar för den finansiella

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 112 (International
Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt
system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av
yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och
tillämpliga krav i lagar och andra författningar.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss huruvida den finansiella
proformainformationen, i alla väsentliga avseenden, har
sammanställts korrekt av styrelsen i enlighet med den
delegerade förordningen (EU) 2019/980, på de angivna
grunderna samt att dessa grunder överensstämmer med
bolagets redovisningsprinciper.
Vi har utfört uppdraget enligt International Standard on
Assurance Engagements ISAE 3420 ”Bestyrkandeuppdrag
att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt”, som har utfärdats av
International Auditing and Assurance Standards Board.
Standarden kräver att revisorn planerar och utför
åtgärder i syfte att skaffa sig rimlig säkerhet om huruvida
styrelsen har sammanställt, i alla väsentliga avseenden,
den finansiella proformainformationen i enlighet med den
delegerade förordningen.
För detta uppdrags syfte, är vi inte ansvariga för att
uppdatera eller på nytt lämna rapporter eller lämna
uttalanden om någon historisk information som har
använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen, inte heller har vi under uppdragets
gång utfört någon revision eller översiktlig granskning av
den finansiella information som har använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen.
Syftet med finansiell proformainformation i en bolagsbeskrivning är enbart att illustrera effekten av en betydelsefull händelse eller transaktion på bolagets ojusterade
finansiella information som om händelsen hade inträffat
eller transaktionen hade genomförts vid en tidigare
tidpunkt som har valts i illustrativt syfte. Därmed kan vi
inte bestyrka att det faktiska utfallet för de tilltänkta
förvärv som avses att göras under våren 2021 och
beskrivs på sidorna 24-36 i proformaredovisningen hade
blivit som de har presenterats.
Ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet lämnas med rimlig
säkerhet, att rapportera om huruvida den finansiella
proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna,

12 ISQC 1 Kvalitetskontroll för revisionsföretag som utför revisioner och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster.
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innefattar att utföra åtgärder för att bedöma om de
tillämpliga kriterier som används av styrelsen i sammanställningen av den finansiella proformainformationen ger
en rimlig grund för att presentera de betydande effekter
som är direkt hänförliga till händelsen eller transaktionen,
samt att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att:
Proformajusteringarna har sammanställts korrekt på
de angivna grunderna.
Den finansiella proformainformationen avspeglar den
korrekta tillämpningen av dessa justeringar på den
ojusterade finansiella informationen.
De angivna grunderna överensstämmer med bolagets
redovisningsprinciper.

•
•
•

De valda åtgärderna beror på revisorns bedömning, med
beaktande av hans eller hennes förståelse av karaktären
på bolaget, händelsen eller transaktionen för vilken den
finansiella proformainformationen har sammanställts, och
andra relevanta uppdragsförhållanden.
Uppdraget innefattar även att utvärdera den
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övergripande presentationen av den finansiella
proformainformationen.
Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har den finansiella proformainformationen sammanställts, i alla väsentliga avseenden, enligt
de grunder som anges på sidan 23 och dessa grunder
överensstämmer med de redovisningsprinciper som
tillämpas av bolaget.
Stockholm den 18 maj 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Thorling
Auktoriserad revisor

Adresser
Bolagets bolagsordning och registreringsbevis kan under
hela Bolagsbeskrivningens giltighetstid granskas på
Bolagets kontor under ordinarie kontorstid. Handlingarna
finns även tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets
webbplats.
Bolaget
WeSC AB (publ) u.n.ä till Vestum AB (publ)
Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm
www.wesc.com
www.vestum.se
Finansiell rådgivare och likviditetsgarant till Bolaget
Mangold Fondkomission AB
Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm
www.mangold.se
Legal Rådgivare till Bolaget
Qap Legal Advisors AB
Norrlandsgatan 7, 114 43 Stockholm
www.qaplegal.com
Certified Adviser till Bolaget
Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB
Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm
www.gwkapital.se
Revisor till Bolaget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21, 113 97 Stockholm
www.pwc.se
Central värdepappersförvarare
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63, 101 23 Stockholm
Box 91
www.euroclear.com

