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Vestum har ingått ett nytt 
kreditfacilitetsavtal om 600 MSEK med en 
option att utöka faciliteten med upp till 400 
MSEK
Vestum AB (publ) har ingått ett nytt avtal avseende en revolverande 
kreditfacilitet. Faciliteten uppgår till 600 MSEK med en option att utöka faciliteten 
med upp till 400 MSEK. Faciliteten löper till september 2024 med en 
förlängningsoption till februari 2027.

- Genom att ingå avtal om denna facilitet stärks Vestums finansiella position ytterligare. Tillskottet 
från denna facilitet kommer att användas till att stärka likviditeten inför framtida förvärv och 
investeringar i våra bolag. Detta är ett viktigt steg på vår resa mot vårt finansiella mål om att nå 

, säger Olof Andersson, Vestums CFO.en EBITA om 3 miljarder SEK år 2025

Åtagandet under denna kreditfacilitet fördelas lika mellan Skandinaviska Enskilda Banken AB 
(publ) och Swedbank AB (publ). Advokatfirman Hammarskiöld & Co har agerat legal rådgivare till 
Vestum i samband med att Vestum ingått detta facilitetsavtal.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)
Tel: +46 70 775 53 10
E-post: conny.ryk@vestum.se

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag inom 
segmenten Water, Services och Infrastructure. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med 
bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum 
har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och 
bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: 
ca@gwkapital.se.
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