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Solna den 1 december 2021 

 

PRESSMEDDELANDE 

 

Stockwik förvärvar Tjugonde Friskvård 

Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 1 december 2021 förvärvat sitt 

tjugonde rörelsedrivande bolag, Tjugonde Friskvård i Malmö AB (”Tjugonde”). 

Stockwik förvärvar samtliga aktier i Tjugonde. Tjugonde verkar inom 

organisationsutveckling, företagshälsa, rehabilitering, friskvård och träning samt 

naprapati. Tjugonde har utvecklats till att bli en strategisk partner på ledningsnivå 

hos många företag. Tack vare friska medarbetare och hållbara organisationer kan 

företagen öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Tjugonde finns sedan starten 1996 

i Malmö och är idag ett team av drygt 20 specialister. 

”Vi ser värdet i Stockwik som strategisk och långsiktig samarbetspartner för Tjugonde 

och våra fantastiska medarbetare”, säger Helen Berg Kirkegaard, grundare och VD 

för Tjugonde. 

Tjugondes nettoomsättning och EBITDA-resultat uppgick för den senaste 

tolvmånadersperioden per 31 oktober 2021 till drygt 16,3 MSEK respektive 2,6.  

Stockwik betalar 15 MSEK för Tjugonde vilket innebär en multipel om 6 gånger 

EBITDA. Den totala köpeskillingen uppgår till 17,8 MSEK varav 15,8 MSEK erläggs 

kontant och 2 MSEK genom revers med 3 års löptid och 3 procents ränta. Säljaren 

har förbundit sig att förvärva aktier i Stockwik för 0,5 MSEK av köpeskillingen. Med 

förvärvet följer en nettokassa om 2,8 MSEK.  

Förvärvet av Tjugonde passar väl in i Stockwiks ambition att förvärva välskötta, 

lönsamma svenska kvalitetsföretag. Tjugonde har över lång tid visat att de tillhör de 

ledande bolagen i branschen, både vad gäller lönsamhet och genom att vara i 

yttersta framkant av utvecklingen. Med Tjugonde kompletteras våra övriga förvärv 

inom segmentet Hälsa vilket ökar Stockwiks konkurrenskraft betydligt. I och med 

detta förvärv stärker Stockwik sin geografiska täckning inom hälsosegmentet och är 

nu närvarande i Sveriges tre största städer. Förvärvet ger också Stockwikbolagen 
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möjlighet till en kvalitativ utveckling inom tjänster, ledning och 

kompetensförsörjning. 

”Stockwik välkomnar med stor glädje och entusiasm Tjugonde och alla anställda! 

Med Tjugonde blir Stockwik allt tydligare i rollen som den svenska utmanaren bland 

hälsoföretag som vill förbli unika men samtidigt ser värdet av att tillhöra en stark 

företagsgrupp”, säger David Andreasson, VD för Stockwik. 

Tillträde sker per idag, den 1 december 2021, och konsolideras in i segmentet Hälsa 

från och med den 1 december 2021. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 1 december 2021 kl. 12:30 (CET) 

För ytterligare information kontakta: 

David Andreasson, VD och koncernchef 

Stockwik Förvaltning AB (publ) 

Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio 

 
Om Stockwik 

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

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

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

spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt 

och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa 

parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och 

reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik 

är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK. 


