Täby den 8 januari 2018

PRESSMEDDELANDE

Stockwik förvärvar NF Måleri
Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal för
förvärv av NF Måleri AB.
NF Måleri är en av de största och mest välrenommerade aktörerna inom sitt område.
Omsättningen uppgick under det senast fastställda räkenskapsåret 2016/2017 till ca
45 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 10 MSEK.
Verksamheten har bedrivits sedan 1990.
Mot bakgrund av Stockwiks befintliga operativa utveckling, samt det tillskott
förvärvet av NF Måleri innebär, går Stockwikkoncernen mot ett positivt resultat (EBT,
resultat före skatt) innevarande räkenskapsår 2018.
NF Måleri utför alla typer av måleriarbeten såväl invändigt som utvändigt. Företaget
har dokumenterat hög kundnöjdhet och många återkommande kunder i en stabil
verksamhet. NF Måleri består av kunniga hantverkare och har en ansvarstagande och
sund företagskultur med hög yrkesstolthet. NF Måleri är verksamt i Stockholm med
omnejd.
-

”Det är med stor glädje som vi nu kan presentera förvärvet av NF Måleri.
Stockwik önskar ge sina aktieägare exponering gentemot välskötta, kvalitativa
familjeföretag och det är NF Måleri ett utmärkt exempel på”, säger David
Andreasson VD för Stockwik.

-

”Vi ser att Stockwik utgör en trygg och mycket god plattform utifrån vilken vi
kan fortsätta att utveckla och expandera verksamheten för NF Måleri”, säger
Thomas Henstad entreprenören bakom NF Måleri.

Köpeskillingen uppgår till 28 MSEK, inklusive en nettokassa om 3 MSEK, fördelat på
70 procent kontant och 30 procent genom revers som amorteras kvartalsvis under 3
år. Ingen ränta utgår på reversbeloppet. Säljaren har förbundit sig att förvärva aktier
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i Stockwik till ett värde om 2 MSEK och stannar i styrelsen för NF Måleri. Resultatet
efter skatt, uppgående till 8 MSEK, för NF Måleris senast fastställda räkenskapsår
2016/2017, motsvarar knappt 0,5 öre per aktie i Stockwik.
Tillträde beräknas ske under första halvåret 2018. Förvärvet är avhängigt ytterligare
finansiering samt i övrigt sedvanliga villkor.
Stockwik har anlitat Remium Nordic AB som finansiell rådgivare i samband med
transaktionen.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik
Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2018 kl. 14:00 (CET).
För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: 070-368 13 99
E-post: david.andreasson@stockwik.se
Om Stockwik
Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och
lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik ska vara en bra köpare av bolag och erbjuda en
stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik ska ta
tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuda det stora bolagets trygghet och
möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess
ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom
god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt
värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.
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