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Vestum ger marknadsuppdatering för
utvecklingen under första kvartalet 2022
Vestum AB (publ) (”Vestum”) offentliggör sitt preliminära resultat för första
kvartalet 2022 och ger en allmän uppdatering kring bolagets finansiella och
operationella utveckling.
Mot bakgrund av det allmänna makroekonomiska läget och nuvarande geopolitiska osäkerhet
samt att Vestum offentliggör sin delårsrapport för första kvartalet 2022 senare än sina
sektorkollegor väljer Vestum – som upplever ett stort intresse hos investerare för kvartalets
utveckling – att offentliggöra sitt preliminära resultat för det första kvartalet 2022 och ger en
allmän uppdatering kring bolagets finansiella och operationella utveckling.
Vestums preliminära nettoomsättning under det första kvartalet 2022 uppgick till 1 275 miljoner
kronor med en preliminär justerad EBITA före centrala kostnader (”group cost”) om 105 miljoner
kronor och en preliminär justerad EBITA om 85 miljoner kronor. Dessa preliminära resultat är i
linje med Vestums förväntan. Beloppen är preliminära och ej granskade av bolagets revisor och
utgör bolagsledningens bedöming. De slutliga beloppen kommer att redovisas i delårsrapporten
som offentliggörs den 19 maj 2022.
Trots att det första kvartalet historiskt är det säsongsmässigt svagaste kvartalet för Vestums
portföljbolag, så indikerar de preliminära resultaten för kvartalet en stabil underliggande
utveckling såväl finansiellt som operationellt i portföljbolagen. Resultaten för det första kvartalet
2022 påverkas bland annat av att Vestums portföljbolag under den första halvan av kvartalet
drabbades av en hög sjukfrånvaro till följd av Covid-19-pandemin samt av högre group cost till
följd av investeringar i organisationen. Genom investeringarna bedöms Vestums organisation
vara väl rustad för att fortsätta växa internationellt.
Vestum är en förvärvsdriven koncern som historiskt har genomfört ett stort antal förvärv. Bolaget
har hittills under 2022 genomfört 17 förvärv och ser ett fortsatt flöde av nya förvärvsmöjligheter.
Inklusive samtliga dess offentliggjorda förvärv har Vestum en ungefärlig försäljning de senaste
tolv månaderna om cirka 6 miljarder kronor och motsvarande justerad EBITA uppgår till cirka 670
miljoner kronor. Vestum har en fortsatt ambitiös tillväxtplan med en aktiv förvärvsagenda såväl i
Sverige som internationellt. Genom förvärvet av Lakers i oktober 2021 har Vestum etablerat en
internationell plattform som medför ytterligare möjligheter till förvärvsdriven tillväxt utanför
Sverige. Vestums ungefärliga omsättning utanför Sverige uppgår idag till över 20 procent varav
mer än 10 procent hänförs till andra marknader än Sverige och Norge.
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Vestum har inte identifierat någon väsentlig påverkan på verksamheten till följd av Rysslands
invasion av Ukraina.
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.
Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-21 21:15 CEST.
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