Solna den 7 mars 2022

PRESSMEDDELANDE

Stockwik förvärvar Hälsobolaget
Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 7 mars 2022 ingått avtal om förvärv
av Hälsobolaget i Uddevalla AB (”Hälsobolaget”). Stockwik förvärvar samtliga aktier i
Hälsobolaget. Verksamheten som förvärvas har inriktning på företagshälsovård och
privat sjukvård. Hälsobolaget är beläget i Uddevalla och omfattar idag drygt 25
anställda inklusive konsulter. Verksamheten har bedrivits sedan 1998.
För den senaste tolvmånadersperioden, per den 31 januari 2022, uppgick
Hälsobolagets nettoomsättning till drygt 30 MSEK. EBITDA-resultatet uppgick för
motsvarande period till knappt 6 MSEK.
Transaktionen sker till en köpeskilling om 29,8 MSEK, varav 19,2 MSEK erläggs
kontant, 4,8 MSEK erläggs genom en räntefri revers med 2 års löptid samt att 5,8
MSEK erläggs kontant såsom preliminär nettokassajustering. Stockwiks
anskaffningskostnad uppgår därmed till 29,8 MSEK. Säljarna har förbundit sig att
förvärva aktier i Stockwik för 2,4 MSEK av den kontanta delen av köpeskillingen. Med
förvärvet följer en kassa om drygt 7,2 MSEK.
Förvärvet av Hälsobolaget passar väl in i Stockwiks ambition att förvärva välskötta,
lönsamma svenska kvalitetsföretag. Hälsobolaget har i över 20 år levererat sina
tjänster och har kommit att bli ett mycket omtyckt och uppskattat bolag i sitt
närområde, där man arbetar tillsammans med lokala arbetsgivare för att främja hälsa
och produktiva arbetsplatser med frisk och kreativ personal. Förvärvet ger också
Stockwikbolagen tillgång till erfarenhet och kunskap inom privatvård som på sikt ger
möjlighet till en utveckling av dessa tjänster inom Stockwiks befintliga portföljbolag.
”Vi är stolta och glada över Stockwik som en ny och långsiktig ägare till
Hälsobolaget. En viktig parameter för oss har varit att bygga vidare på den kultur, det
varumärke och den värdegrund som bolaget vilar på idag. Stockwik utgör en trygg
plattform från vilken vi långsiktigt kan fortsätta att bedriva och utveckla
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verksamheten. Det är ett nytt spännande kapitel i Hälsobolagets historia som startar
idag!”, säger Åsa Bjerdén och Anna Grundén, ägare tillika VD respektive ekonomichef
för Hälsobolaget.
”Vi är glada över att idag välkomna Hälsobolaget till Stockwik och segmentet Hälsa!
Hälsobolaget är en mycket stark aktör i sin geografiska region och vi ser fram mot att
få vara med Hälsobolaget på den fortsatta resan med att främja hälsa och
produktiva arbetsplatser tillsammans med Åsa, Anna och övriga medarbetare”, säger
David Andreasson, VD för Stockwik.
Tillträde sker per idag, den 7 mars 2022, och konsolideras in i segmentet hälsa från
och med den 1 mars 2022.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 mars 2022 kl. 12:00 (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.

www.stockwik.se

info@stockwik.se

