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Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av aktier i Nordic 
Waterproofing Holding AB 

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Nordic Waterproofing Holding AB, org.nr 556839-3168 ("Nordic 
Waterproofing" eller "Bolaget") och utgör ett tillägg till det prospekt avseende upptagande till handel av aktierna i Nordic Waterproofing 
på Nasdaq Stockholm som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 11 september 2020 (Finansinspektionens 
diarienummer 20-18601) och offentliggjordes samma dag ("Prospektet"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, 
Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.  

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Nordic Waterproofing den 3 november 2020 offentliggjort delårsrapporten för 
perioden 1 januari – 30 september 2020. Tabeller i detta Tilläggsprospekt som innehåller finansiell information hämtad från Koncernens 
reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2019, 2018 och 2017 är 
oförändrade i förhållande till information som redovisas i Prospektet. 

De pressmeddelanden genom vilka informationen i delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2020 offentliggjorts har 
publicerats den 3 november 2020 på Bolagets webbplats (www.nordicwaterproofing.com).  

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 
("Prospektförordningen") och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 6 november 2020 (Finansinspektionens 
diarienummer 20-24244). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 6 november 2020. 

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionen (www.fi.se) och Bolagets 
(www.nordicwaterproofing.com) webbplatser. För information om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm hänvisas till Prospektet.  

 

http://www.nordicwaterproofing.com/
http://www.fi.se/
http://www.nordicwaterproofing.com/
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Sammanfattning 

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att avsnittet "Sammanfattning" i Prospektet 
ändras enligt nedan.  

Text och tabell under avsnittet "Nyckelinformation om emittenten – Vem är emittent av 
värdepapperen? – Emittentens aktieägare" på sida 3 ersätts med följande information. 

Emittentens aktieägare Aktierna i Nordic Waterproofing Holding A/S är upptagna till handel på Nasdaq 
Stockholm. Nedan återges en sammanfattning av Nordic Waterproofing Holding A/S 
ägarstruktur per den 30 september 2020. 

Namn Antal aktier Andel av kapital Andel av röster 

Svolder 3 169 197 13,2% 13,3% 

Swedbank Robur Funds 2 117 589 8,8% 8,9% 

Mawer Investment Management 1 999 470 8,3% 8,4% 

Carnegie Fonder 1 634 528 6,8% 6,8% 

Handelsbanken Fonder 1 562 159 6,5% 6,5% 

Länsförsäkringar Fonder 1 402 255 5,8% 5,9% 

Alcur Fonder  1 281 667 5,3% 5,4% 

Tredje AP-fonden 1 138 707 4,7% 4,8% 

Prior & Nilsson Fonder 790 227 3,3% 3,3% 

Canaccord Genuity Wealth 
Management 

497 643 2,1% 2,1% 

Övriga aktieägare 8 490 493 35,2% 34,8% 

Totalt 24 083 935 100,0% 100,0% 
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Text och tabeller under avsnittet "Nyckelinformation om emittenten – Finansiella 
nyckelinformationen för emittenten – Finansiell nyckelinformation i sammandrag" på sida 4 ersätts 
med följande information. 

Finansiell nyckelinformation i 
sammandrag 

Koncernens resultaträkning i sammandrag 

(MSEK) 1 januari – 31 december 1 januari – 30 september 

20191 20182 20173 20204 20195 

Nettoomsättning 3 121,6 2 679,7 2 186,8 2 534,1 2 358,9 

Bruttoresultat 813,3 679,7 584,1 722,4 613,7 

Rörelseresultat (EBIT) 260,3 212,1 193,7 272,3 198,0 

Resultat före skatt 232,6 190,3 174,2 248,6 169,1 

Periodens resultat 195,8 151,8 137,6 197,8 134,6 

 
Koncernens balansräkning i sammandrag 

(MSEK) 31 december  30 september 

20196 20187 20178 20209 201910 

Summa tillgångar 2 536,2 2 127,0 1 756,1 3 006,6 2 755,1 

Eget kapital 1 209,6 1 105,6 1 009,8 1 401,3 1 178,4 

 
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 

(MSEK) 1 januari – 31 december 1 januari – 30 september 

201911 201812 201713 202014 201915 

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 

312,2 184,8 126,1 278,9 158,0 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-142,0 -311,2 -158,8 -32,6 -123,7 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

-80,0 -73,2 -140,0 36,9 -11,5 

 
 

                                                           
1 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2019 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

2 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2018 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

3 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2017 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

4 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

5 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

6 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2019 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

7 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2018 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

8 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2017 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

9 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

10 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

11 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2019 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

12 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2018 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

13 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2017 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

14 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

15 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 
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Utvald finansiell information  

Information i detta Tilläggsprospekt föranleder att avsnittet "Utvald finansiell information" i 
Prospektet ändras enligt nedan. 

Text i andra och tredje stycket under avsnittet "Presentation av finansiell information" på sida 45 
ersätts med följande information. 

Den utvalda historiska finansiella informationen är hämtad från och ska läsas tillsammans med 
Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som 
avslutades den 31 december 2019, 2018 och 2017, samt Koncernens översiktligt granskade 
konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 med jämförelsesiffror för 
perioden 1 januari – 30 september 2019.  

Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som 
avslutades den 31 december 2019, 2018 och 2017 är upprättade i enlighet med International 
Financial Reporting Standards ("IFRS"), såsom de har antagits av Europeiska unionen, och är 
införlivade i Prospektet genom hänvisning. Koncernens reviderade konsoliderade finansiella 
rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 är reviderad av Bolagets 
oberoende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, såsom anges i dess 
tillhörande revisionsrapport, och Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapporter per 
och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2018 respektive 2017 är reviderade av 
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som var Bolagets oberoende 
revisor under nämnda perioder, såsom anges i deras tillhörande revisionsrapport. Koncernens 
översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 
med jämförelsesiffror för perioden 1 januari – 30 september 2019 är upprättad i enlighet med IAS 
34 Delårsrapportering, såsom den har antagits av Europeiska unionen, och är införlivad i Prospektet 
genom hänvisning. 
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Avsnittet "Presentation av finansiell information – Rapport över totalresultat för Koncernen i 
sammandrag" på sida 46 ersätts med följande information. 

Rapport över totalresultat för Koncernen i sammandrag 

(MSEK) 1 januari – 30 september 1 januari – 31 december 

202016 201917 201918 201819 201720 

Nettoomsättning 2 534,1 2 358,9 3 121,6 2 679,7 2 186,8 

Kostnad för sålda varor -1 811,7 -1 745,3 -2 308,3 -1 999,9 -1 602,7 

Bruttoresultat 722,4 613,7 813,3 679,7 584,1 

Försäljningskostnader -300,7 -292,3 -391,6 -322,4 -272,3 

Administrationskostnader -168,2 -139,1 -185,6 -161,1 -130,5 

Forsknings- och utvecklingskostnader -3,7 -4,1 -5,6 -6,7 -6,5 

Övriga rörelseintäkter 7,8 7,6 10,5 7,3 6,3 

Övriga rörelsekostnader -3,4 -2,7 -4,5 -4,5 -2,5 

Andelar i intresseföretags resultat 18,0 14,9 23,8 19,8 15,1 

Rörelseresultat (EBIT) 272,3 198,0 260,3 212,1 193,7 

Finansnetto -23,8 -28,9 -27,7 -21,9 -19,5 

Resultat före skatt 248,6 169,1 232,6 190,3 174,2 

Skatt -50,8 -34,6 -36,9 -38,5 -36,6 

Periodens resultat 197,8 134,6 195,8 151,8 137,6 

Periodens övriga totalresultat -10,9 37,9 11,4 29,7 -1,1 

Periodens totalresultat 186,9 172,5 207,2 181,4 136,5 

 
  

                                                           
16 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

17 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

18 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2019 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

19 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2018 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

20 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2017 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 
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Avsnittet "Presentation av finansiell information – Rapport över finansiell ställning för Koncernen i 
sammandrag" på sidorna 47–48 ersätts med följande information. 

Rapport över finansiell ställning för Koncernen i sammandrag 

(MSEK) 30 september 31 december 

202021 201922 201923 201824 201725 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 1 066,3 1 106,2 1 085,026 975,427 796,528 

Materiella anläggningstillgångar 372,3 407,2 388,9 268,1 209,8 

Finansiella anläggningstillgångar 100,2 90,7 102,429 64,130 38,531 

Uppskjutna skattefordringar 8,3 0,0 0,8 0,0 0,0 

Andra långsiktiga fordringar 15,7 16,8 21,4 16,3 12,0 

Summa anläggningstillgångar 1 562,8 1 620,9 1 598,4 1 323,8 1 056,8 

Varulager 401,1 374,8 382,5 345,8 259,6 

Kundfordringar 498,9 514,8 265,0 250,6 199,8 

Fordringar avseende pågående 
entreprenaduppdrag 

26,2 74,4 51,5 54,3 43,9 

Fordringar avseende intresseföretag -32 -33 8,5 10,9 13,0 

Skattefordringar 2,8 5,9 1,5 2,4 1,9 

Övriga kortfristiga fordringar 38,4 32,7 16,2 15,5 10,9 

                                                           
21 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

22 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

23 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2019 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

24 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2018 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

25 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2017 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

26 Posten "Immateriella anläggningstillgångar" redovisas inte i Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019. Beloppet är hämtat från posterna "Goodwill" och "Övriga immateriella 
tillgångar" i nämnd rapport. 

27 Posten "Immateriella anläggningstillgångar" redovisas inte i Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018. Beloppet är hämtat från posterna "Goodwill" och "Övriga immateriella 
tillgångar" i nämnd rapport. 

28 Posten "Immateriella anläggningstillgångar" redovisas inte i Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017. Beloppet är hämtat från posterna "Goodwill" och "Övriga immateriella 
tillgångar" i nämnd rapport. 

29 Posten "Finansiella anläggningstillgångar" redovisas inte i Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019. Beloppet är hämtat från posterna "Andelar i intresseföretag", "Fordringar i 
intresseföretag" och " Andra långfristiga värdepappersinnehav" i nämnd rapport. 

30 Posten "Finansiella anläggningstillgångar" redovisas inte i Koncernens reviderade konsoliderade finansiell rapport per och för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018. Beloppet är hämtat från posterna "Andelar i intresseföretag", "Fordringar i 
intresseföretag" och " Andra långfristiga värdepappersinnehav" i nämnd rapport. 

31 Posten "Finansiella anläggningstillgångar" redovisas inte i Koncernens reviderade konsoliderade finansiell rapport per och för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017. Beloppet är hämtat från posterna "Andelar i intresseföretag", "Fordringar i 
intresseföretag" och " Andra långfristiga värdepappersinnehav" nämnd rapport. 

32 Posten "Fordringar avseende intresseföretag" redovisas inte separat i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport 
för perioden 1 januari – 30 september 2020. "Fordringar avseende intresseföretag" redovisas i posten "Kundfordringar" i nämnd rapport. 

33 Posten "Fordringar avseende intresseföretag" redovisas inte separat i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport 
för perioden 1 januari – 30 september 2020. "Fordringar avseende intresseföretag" redovisas i posten "Kundfordringar" i nämnd rapport. 
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Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

-34 -35 15,8 17,9 13,5 

Likvida medel 476,4 131,7 196,9 105,6 156,8 

Summa omsättningstillgångar 1 443,8 1 134,2 937,9 803,2 699,3 

Summa tillgångar 3 006,6 2 755,1 2 536,2 2 127,0 1 756,1 

Eget kapital 1 401,3 1 178,4 1 209,6 1 105,6 1 009,8 

Långfristiga räntebärande skulder 816,7 832,0 762,7 416,3 360,3 

Övriga långfristiga skulder 41,3 38,7 43,2 38,1 37,1 

Avsättningar 6,4 5,8 5,8 5,9 5,8 

Uppskjutna skatteskulder 89,3 84,6 91,1 75,2 52,6 

Summa långfristiga skulder 953,8 961,1 902,8 535,4 455,9 

Kortfristiga räntebärande skulder 43,1 44,4 44,2 131,0 0,00 

Leverantörsskulder 211,1 222,5 130,1 129,2 90,7 

Skulder avseende pågående 
entreprenaduppdrag 

16,6 33,5 20,3 15,5 -36 

Skatteskuld 34,9 24,6 5,7 11,7 9,4 

Övriga kortfristiga skulder 345,7 290,6 51,0 46,0 57,2 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

-37 -38 172,4 152,6 133,1 

Summa kortfristiga skulder 651,4 615,7 423,8 485,9 290,4 

Summa eget kapital och skulder 3 006,6 2 755,1 2 536,2 2 127,0 1 756,1 

 
  

                                                           
34 Posten "Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter" redovisas inte separat i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade 
delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. "Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter" redovisas i posten "Övriga 
kortfristiga fordringar" i nämnd rapport. 

35 Posten "Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter" redovisas inte separat i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade 
delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. "Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter" redovisas i posten "Övriga 
kortfristiga fordringar" i nämnd rapport. 

36 Posten "Skulder avseende pågående entreprenaduppdrag" redovisas inte i Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport 
per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017. 

37 Posten "Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter" redovisas inte separat i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade 
delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. "Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter" redovisas i posten "Övriga 
kortfristiga skulder" i nämnd rapport. 

38 Posten "Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter" redovisas inte separat i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade 
delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. "Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter" redovisas i posten "Övriga 
kortfristiga skulder" i nämnd rapport. 
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Avsnittet "Presentation av finansiell information – Rapport över kassaflöden för Koncernen i 
sammandrag" på sida 49 ersätts med följande information. 

Rapport över kassaflöden för Koncernen i sammandrag 

(MSEK) 1 januari – 30 september 1 januari – 31 december 

202039 201940 201941 201842 201743 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

278,9 158,0 312,2 184,8 126,1 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-32,6 -123,7 -142,0 -311,2 -158,8 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

36,9 -11,5 -80,0 73,2 -140,0 

Summa periodens kassaflöde 283,1 22,8 90,2 -53,3 -172,7 

Likvida medel vid periodens början 196,9 105,6 105,6 156,8 328,4 

Valutakursdifferens i likvida medel -3,6 3,3 1,1 2,1 1,0 

Likvida medel vid periodens slut 476,4 131,7 196,9 105,6 156,8 

 
  

                                                           
39 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

40 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

41 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2019 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

42 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2018 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

43 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2017 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 
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Avsnittet "Presentation av finansiell information – Koncernens nettoomsättning per 
rörelsesegment" på sida 49 ersätts med följande information. 

Koncernens nettoomsättning per rörelsesegment 

(MSEK) 1 januari – 30 september 1 januari – 31 december 

202044 201945 201946 201847 201748 

Products & Solutions 1 986 1 805 2 358,5 2 023,0 1 568,1 

Installation Services 628 635 866,4 752,5 713,8 

Koncerngemensamt och elimineringar -80 -81 -103,2 -95,8 -95,2 

Totalt 2 534 2 359 3 121,6 2 679,7 2 186,8 

 
  

                                                           
44 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

45 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

46 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2019 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

47 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2018 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

48 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2017 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 
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Avsnittet "Presentation av finansiell information – Koncernens nettoomsättning per land" på sida 
50 ersätts med följande information. 

Koncernens nettoomsättning per land 

(MSEK) 1 januari – 30 september 1 januari – 31 december 

202049 201950 201951 201852 201753 

Sverige 463 410 535,2 440,8 348,1 

Norge 296 312 411,5 303,7 193,4 

Danmark 605 510 698,9 707,9 493,0 

Finland 719 731 978,0 856,0 810,0 

Europa (exklusive Norden) 444 391 491,7 366,4 333,5 

Övriga världen 6 6 6,3 4,9 8,8 

Totalt 2 534 2 359 3 121,6 2 679,7 2 186,8 

 

  

                                                           
49 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. Beloppen är 
en summering av kolumnerna "Q3 2020", "Q2 2020" och "Q1 2020" i nämnd rapport. 

50 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. Beloppen är 
en summering av kolumnerna "Q3 2019", "Q2 2019" och "Q1 2019" i nämnd rapport. 

51 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2019 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

52 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2018 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

53 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2017 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 
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Tabell under avsnittet "Utvalda nyckeltal" på sidorna 50–51 ersätts med följande information. 

(MSEK om inget annat anges) 1 januari – 30 september 1 januari – 31 december 

202054 201955 201956 201857 201758 

Marginaler 

EBITDA-marginal (%) 14,3% 11,8% 11,9% 10,7%59 11,3%60 

EBIT-marginal (%) 10,7% 8,4% 8,3% 8,4%61 9,5%62 

Kapitalstruktur 

Sysselsatt kapital 2 261 2 055 2 016 1 653 1 370 

Eget kapital 1 401 1 178 1 210 1 106 1 010 

Nettoskuld 431 799 610 442 204 

Nettoskuld/EBITDA (ggr) -63 -64 1,6ggr 1,5ggr65 0,8ggr66 

Soliditet (%) 46,6% 42,8% 48% 52% 57% 

Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0,3ggr 0,6ggr 0,5ggr 0,4ggr 0,2ggr 

Lönsamhet 

Avkastning på eget kapital (%) -67 -68 17,3% 14,5% 13,9% 

Avkastning på sysselsatt kapital (%) -69 -70 14,2% 14,8%71 15,5%72 

                                                           
54 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

55 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

56 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2019 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

57 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2018 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

58 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2017 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

59 Avser nyckeltalet "EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster". 

60 Avser nyckeltalet "EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster". 

61 Avser nyckeltalet "EBIT-marginal före jämförelsestörande poster". 

62 Avser nyckeltalet "EBIT-marginal före jämförelsestörande poster". 

63 Nyckeltalet "Nettoskuld/EBITDA (ggr)" redovisas inte i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 
januari – 30 september 2020. 

64 Nyckeltalet "Nettoskuld/EBITDA (ggr)" redovisas inte i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 
januari – 30 september 2020. 

65 Avser nyckeltalet "Nettoskuld/EBITDA före jämförelsestörande poster". 

66 Avser nyckeltalet "Nettoskuld/EBITDA före jämförelsestörande poster". 

67 Nyckeltalet "Avkastning på eget kapital (%)" redovisas inte i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för 
perioden 1 januari – 30 september 2020. 

68 Nyckeltalet "Avkastning på eget kapital (%)" redovisas inte i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för 
perioden 1 januari – 30 september 2020. 

69 Nyckeltalet "Avkastning på sysselsatt kapital (%)" redovisas inte i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för 
perioden 1 januari – 30 september 2020. 

70 Nyckeltalet "Avkastning på sysselsatt kapital (%)" redovisas inte i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för 
perioden 1 januari – 30 september 2020. 

71 Avser nyckeltalet "Avkastning på sysselsatt kapital före jämförelsestörande poster". 

72 Avser nyckeltalet "Avkastning på sysselsatt kapital före jämförelsestörande poster". 
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Avkastning på sysselsatt kapital 
exklusive goodwill (%) 

-73 -74 28,3% 31,7%75 31,0%76 

 
  

                                                           
73 Nyckeltalet "Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill (%)" redovisas inte i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade 
delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

74 Nyckeltalet "Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill (%)" redovisas inte i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade 
delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

75 Avser nyckeltalet "Avkastning på sysselsatt kapital före jämförelsestörande poster exkl. goodwill". 

76 Avser nyckeltalet "Avkastning på sysselsatt kapital före jämförelsestörande poster exkl. goodwill". 
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Text i första stycket under avsnittet "Definitioner av alternativa nyckeltal" på sidorna 51–52 ersätts 
med följande information. 

Prospektet innehåller nyckeltal vilka inte definieras enligt IFRS (alternativa nyckeltal). Alternativa 
nyckeltal mäter historiska eller framtida finansiella resultat, finansiell ställning eller kassaflöden, 
men exkluderar eller inkluderar belopp som inte skulle justeras på samma sätt i det mest 
jämförbara nyckeltalet som definieras enligt Koncernens redovisningsprinciper. Koncernledningen 
använder alternativa nyckeltal för att följa den underliggande utvecklingen av Bolagets verksamhet 
och anser att de alternativa nyckeltalen, tillsammans med nyckeltal definierade enligt IFRS, hjälper 
investerare att förstå Bolagets utveckling från period till period samt kan underlägga en jämförelse 
mellan liknande bolag men är inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal med liknande 
benämningar som används av andra bolag. Bolaget anser att de alternativa nyckeltalen bidrar med 
användbar och kompletterande information till investerarna. Dessa nyckeltal är inte mer lämpliga 
än nyckeltal som definieras enligt IFRS och därför bör de användas tillsammans med dessa, i 
kompletterande snarare än ersättande syfte. De alternativa nyckeltalen är inte reviderade. 
Investerare uppmanas att inte fästa allt för stor tillit till de alternativa nyckeltalen och uppmanas 
också att granska dessa tillsammans med Koncernens reviderade rapporter för räkenskapsåren som 
avslutades den 31 december 2019, 2018 och 2017 samt Koncernens översiktligt granskade 
delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020, vilka införlivats i Prospektet genom 
hänvisning. 
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Text i första stycket under avsnittet "Avstämningstabeller" på sida 53 ersätts med följande 
information. 

Nedanstående tabeller återspeglar en avstämning av alternativa nyckeltal utifrån poster, 
delsummor eller totalsummor inkluderade i Koncernens reviderade rapporter för räkenskapsåren 
som avslutades den 31 december 2019, 2018 och 2017 samt Koncernens översiktligt granskade 
delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020, vilka införlivats i Prospektet genom 
hänvisning. De alternativa nyckeltalen är inte reviderade. 
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Tabell under avsnittet "Avstämningstabeller" på sidorna 53–56 ersätts med följande information. 

(MSEK) 1 januari – 30 september 1 januari – 31 december 

202077 201978 201979 201880 201781 

EBITDA 

EBIT 272 198 260 22482 20883 

Avskrivningar 74 67 9184 3685 2786 

Amorteringar 15 14 1987 2788 1389 

Nedskrivningar90 - - - - - 

EBITDA 361 279 371 28691 24892 

EBITDA-marginal (%) 

Nettoomsättning 2 534 2 359 3 122 2 680 2 187 

EBITDA 361 279 371 286 248 

EBITDA-marginal (%) 14,3% 11,8% 11,9% 10,7%93 11,3%94 

EBIT-marginal (%) 

Nettoomsättning 2 534 2 359 3 122 2 680 2 187 

EBIT 272 198 260 224 208 

EBIT-marginal (%) 10,7% 8,4% 8,3% 8,4%95 9,5% 96 

Sysselsatt kapital 

Totala tillgångar 3 007 2 755 2 536 2 127 1 756 

Övriga långfristiga skulder -41 -39 -43 -38 -37 

Övriga avsättningar -6 -6 -6 -6 -6 

Uppskjutna skatteskulder -89 -85 -91 -75 -53 

                                                           
77 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

78 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

79 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2019 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

80 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2018 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

81 Hämtat från Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2017 som ingår i årsredovisningen för detta räkenskapsår. 

82 Avser "EBIT före jämförelsestörande poster". 

83 Avser "EBIT före jämförelsestörande poster". 

84 Beloppet är hämtat från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. 

85 Beloppet är hämtat från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. 

86 Beloppet är hämtat från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. 

87 Beloppet är hämtat från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. 

88 Beloppet är hämtat från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. 

89 Beloppet är hämtat från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. 

90 Inga nedskrivningar har gjorts under perioderna. 

91 Avser nyckeltalet "EBITDA före jämförelsestörande poster". 

92 Avser nyckeltalet "EBITDA före jämförelsestörande poster". 

93 Avser nyckeltalet "EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster". 

94 Avser nyckeltalet "EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster". 

95 Avser nyckeltalet "EBIT-marginal före jämförelsestörande poster". 

96 Avser nyckeltalet "EBIT-marginal före jämförelsestörande poster". 
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Leverantörsskulder -211 -223 -130 -129 -91 

Skulder avseende pågående 
entreprenaduppdrag 

-17 -33 -20 -15 -97 

Skatteskulder -35 -25 -6 -12 -9 

Övriga kortfristiga skulder -346 -291 -22398 -19999 -190100 

Sysselsatt kapital 2 261 2 055 2 016 1 653 1 370 

Nettoskuld 

Långfristiga räntebärande skulder 817 832 763 416 360 

Långfristiga icke-räntebärande skulder 41 39 -101 -102 -103 

Kortfristiga räntebärande skulder 43 44 44 131 0 

Kortfristiga icke-räntebärande skulder 6 15 -104 -105 -106 

Likvida medel -476 -132 -197 -106 -157 

Nettoskuld 431 799 610 442 204 

Nettoskuld/EBITDA (ggr) 

Nettoskuld - - 610 442 204 

EBITDA - - 371 286 248 

Nettoskuld/EBITDA (ggr) -107 -108 1,6ggr 1,5ggr109 0,8ggr110 

Soliditet (%) 

Summa tillgångar 3 007 2 755 2 536 2 127 1 756 

                                                           
97 Posten "Skulder avseende pågående entreprenaduppdrag" redovisas inte i Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapport 
per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017. 

98 Beloppet är hämtat från posterna "Övriga kortfristiga skulder" och "Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter" i Koncernens 
reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2019. 

99 Beloppet är hämtat från posterna "Övriga kortfristiga skulder" och "Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter" i Koncernens 
reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2018. 

100 Beloppet är hämtat från posterna "Övriga kortfristiga skulder" och "Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter" i Koncernens 
reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2017. 

101 Definitionen av nyckeltalet "Nettoskuld" i Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som 
avslutades den 31 december 2019 inkluderar inte posten "Långfristiga icke-räntebärande skulder" och skiljer sig därmed från 
definitionen av nyckeltalet i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

102 Definitionen av nyckeltalet "Nettoskuld" i Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som 
avslutades den 31 december 2018 inkluderar inte posten "Långfristiga icke-räntebärande skulder" och skiljer sig därmed från 
definitionen av nyckeltalet i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

103 Definitionen av nyckeltalet "Nettoskuld" i Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som 
avslutades den 31 december 2017 inkluderar inte posten "Långfristiga icke-räntebärande skulder" och skiljer sig därmed från 
definitionen av nyckeltalet i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

104 Definitionen av nyckeltalet "Nettoskuld" i Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som 
avslutades den 31 december 2019 inkluderar inte posten "Kortfristiga icke-räntebärande skulder" och skiljer sig därmed från definitionen 
av nyckeltalet i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

105 Definitionen av nyckeltalet "Nettoskuld" i Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som 
avslutades den 31 december 2018 inkluderar inte posten "Kortfristiga icke-räntebärande skulder" och skiljer sig därmed från definitionen 
av nyckeltalet i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

106 Definitionen av nyckeltalet "Nettoskuld" i Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som 
avslutades den 31 december 2017 inkluderar inte posten "Kortfristiga icke-räntebärande skulder" och skiljer sig därmed från definitionen 
av nyckeltalet i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

107 Nyckeltalet "Nettoskuld/EBITDA (ggr)" redovisas inte i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 
januari – 30 september 2020. 

108 Nyckeltalet "Nettoskuld/EBITDA (ggr)" redovisas inte i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 
januari – 30 september 2020. 

109 Avser nyckeltalet "Nettoskuld/EBITDA före jämförelsestörande poster". 

110 Avser nyckeltalet "Nettoskuld/EBITDA före jämförelsestörande poster". 
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Eget kapital 1 401 1 178 1 210 1 106 1 010 

Soliditet (%) 46,6% 42,8% 48% 52% 57% 

Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 

Nettoskuld 431 799 610 442 204 

Eget kapital 1 401 1 178 1 210 1 106 1 010 

Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0,3ggr 0,6ggr 0,5ggr 0,4 ggr 0,2ggr 

Avkastning på eget kapital (%) 

Resultat efter skatt hänförligt till 
moderbolagets aktieägare (R12111) 

- - 198 152 137 

Genomsnittligt eget kapital 
((IB+UB)/2112) 

- - 1 143113 1 050 987 

Avkastning på eget kapital (%) -114 -115 17,3% 14,5% 13,9% 

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 

EBIT (R12) - - 260 224 208 

Genomsnittligt sysselsatt kapital 
((IB+UB)/2) 

- - 1 835116 1 512117 1 344118 

Avkastning på sysselsatt kapital (%) -119 -120 14,2% 14,8%121 15,5%122 

Avkastning på sysselsatt kapital, exklusive goodwill (%) 

EBIT (R12) - - 260 224 208 

Genomsnittligt sysselsatt kapital 
((IB+UB)/2) 

- - 1 835123 1 512124 1 344125 

Goodwill ((IB+UB)/2) - - 915126 806127 674128 

                                                           
111 De senaste tolv månaderna/rullande tolv månader. 

112 Ingående balans och utgående balans dividerat med två. 

113 Beloppet är hämtat från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. 

114 Nyckeltalet "Avkastning på eget kapital (%)" redovisas inte i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för 
perioden 1 januari – 30 september 2020. 

115 Nyckeltalet "Avkastning på eget kapital (%)" redovisas inte i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för 
perioden 1 januari – 30 september 2020. 

116 Beloppet är hämtat från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. 

117 Beloppet är hämtat från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. 

118 Beloppet är hämtat från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. 

119 Nyckeltalet "Avkastning på sysselsatt kapital (%)" redovisas inte i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för 
perioden 1 januari – 30 september 2020. 

120 Nyckeltalet "Avkastning på sysselsatt kapital (%)" redovisas inte i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för 
perioden 1 januari – 30 september 2020. 

121 Avser nyckeltalet "Avkastning på sysselsatt kapital före jämförelsestörande poster". 

122 Avser nyckeltalet "Avkastning på sysselsatt kapital före jämförelsestörande poster". 

123 Beloppet är hämtat från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. 

124 Beloppet är hämtat från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. 

125 Beloppet är hämtat från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. 

126 Beloppet är hämtat från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. 

127 Beloppet är hämtat från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. 

128 Beloppet är hämtat från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. 
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Avkastning på sysselsatt kapital, 
exklusive goodwill (%) 

-129 -130 28,3% 31,7%131 31,0%132 

   

                                                           
129 Nyckeltalet "Avkastning på sysselsatt kapital, exklusive goodwill (%)" redovisas inte i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade 
delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

130 Nyckeltalet "Avkastning på sysselsatt kapital, exklusive goodwill (%)" redovisas inte i Koncernens översiktligt granskade konsoliderade 
delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 

131 Avser nyckeltalet "Avkastning på sysselsatt kapital före jämförelsestörande poster exkl. goodwill". 

132 Avser nyckeltalet "Avkastning på sysselsatt kapital före jämförelsestörande poster exkl. goodwill". 
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Operationell och finansiell översikt 

Information i detta Tilläggsprospekt föranleder att avsnittet "Operationell och finansiell översikt" i 
Prospektet ändras enligt nedan. 

Text i första och andra stycket i inledningen på sida 57 ersätts med följande information. 

Den utvalda historiska finansiella informationen är hämtad från och ska läsas tillsammans med 
Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som 
avslutades den 31 december 2019, 2018 och 2017, samt Koncernens översiktligt granskade 
konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 med jämförelsesiffror för 
perioden 1 januari – 30 september 2019. 

Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som 
avslutades den 31 december 2019, 2018 och 2017 är upprättade i enlighet med International 
Financial Reporting Standards ("IFRS"), såsom de har antagits av Europeiska unionen, och är 
införlivade i Prospektet genom hänvisning. Koncernens reviderade konsoliderade finansiella 
rapport per och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 är reviderad av Bolagets 
oberoende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, såsom anges i dess 
tillhörande revisionsrapport, och Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapporter per 
och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2018 respektive 2017 är reviderade av 
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som var Bolagets oberoende 
revisor under nämnda perioder, såsom anges i deras tillhörande revisionsrapport. Koncernens 
översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 
med jämförelsesiffror för perioden 1 januari – 30 september 2019 är upprättad i enlighet med IAS 
34 Delårsrapportering, såsom den har antagits av Europeiska unionen, och är införlivad i Prospektet 
genom hänvisning. 
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Avsnittet "Jämförelse mellan perioderna 1 januari – 30 juni 2020 och 1 januari – 30 juni 2019" på 
sidorna 58–59 ersätts med följande information. 

Jämförelse mellan perioderna 1 januari – 30 september 2020 och 1 januari – 30 
september 2019133 

Nettoomsättning 

Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 534,1 MSEK under perioden januari – september 2020, 
jämfört med 2 358,9 MSEK under perioden januari – september 2019, vilket motsvarar en ökning 
om sju procent. I rörelsesegmentet Products & Solutions uppgick nettoomsättningen till 1 986,0 
MSEK under perioden januari – september 2020, cirka 75 procent av den totala nettoomsättningen, 
jämfört med 1 805,0 MSEK under perioden januari – september 2019, vilket motsvarar en ökning 
om tio procent. I rörelsesegmentet Installation Services uppgick nettoomsättningen till 628 MSEK 
under perioden januari – september 2020, cirka 25 procent av den totala nettoomsättningen, 
jämfört med 635,0 MSEK under perioden januari – september 2019, vilket motsvarar en minskning 
om en procent. Det kan noteras att 80 MSEK är hänförligt till intäkter från koncerninterna 
transaktioner under perioden januari – september 2020. 

Den ökade nettoomsättningen är främst hänförlig till rörelsesegmentet Products & Solutions där 
de nordiska marknaderna uppvisade god tillväxt i den bitumenbaserade verksamheten. Särskilt 
stark var tillväxten i Danmark och Norge och även verksamhet inom SealEco hade en god tillväxt. 
Alla marknader inom SealEco utvecklades väl. Verksamheten med prefabricerade element hade en 
svagare omsättning än föregående år vilket även Veg Tech, verksamheten inom grön infrastruktur, 
hade. Den goda ökningen i försäljning kan till viss del förklaras av en ökning i egna renoveringar på 
bostaden samt kunder som bygger lager för att undvika leveransproblem. 

Rörelseresultat (EBIT) 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 272,3 MSEK under perioden januari – september 2020, jämfört 
med 198,0 MSEK under perioden januari – september 2019, vilket motsvarar en ökning om 38 
procent. EBIT-marginalen uppgick till 10,7 procent under perioden januari – september 2020, 
jämfört med 8,4 procent under perioden januari – september 2019, vilket motsvarar en ökning med 
2,4 procentenheter.  

EBITDA uppgick till 361 MSEK under perioden januari – september 2020, jämfört med 279 MSEK 
under perioden januari – september 2019, vilket motsvarar en ökning om 29 procent. EBITDA-
marginalen uppgick till 14,3 procent under perioden januari – september 2020, jämfört med 11,8 
procent under perioden januari – september 2019, vilket motsvarar en ökning om 2,4 
procentenheter. 

Det ökade rörelseresultatet är främst hänförligt till ökade volymer, god kostnadskontroll samt 
kostnader som undvikits som en konsekvens av Covid-19. 

                                                           
133 Hämtat från Koncernens översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020. 
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Finansnetto 

Koncernens finansnetto uppgick till -23,8 MSEK under perioden januari – september 2020, jämfört 
med -28,9 MSEK under perioden januari – september 2019. Det minskade finansnettot är främst 
hänförligt till mindre negativa valutaeffekter och lägre räntekostnader. 

Periodens resultat 

Periodens resultat uppgick till 197,8 MSEK under perioden januari – september 2020, jämfört med 
134,6 MSEK under perioden januari – september 2019, vilket motsvarar en ökning om 47 procent. 
Resultatökningen är främst hänförlig till ökade volymer, god kostnadskontroll samt kostnader som 
undvikits som en konsekvens av Covid-19. 

Balansräkning 

Balansomslutningen uppgick till 3 006,6 MSEK vid utgången av perioden januari – september 2020, 
jämfört med 2 755,1 MSEK vid utgången av perioden januari – september 2019, vilket motsvarar 
en ökning om nio procent. Eget kapital uppgick till 1 401,3 MSEK vid utgången av perioden januari 
– september 2020, jämfört med 1 178,4 MSEK vid utgången av perioden januari – september 2019, 
vilket motsvarar en ökning om 19 procent. Soliditeten uppgick till 46,6 procent vid utgången av 
perioden januari – september 2020, jämfört med 42,8 procent vid utgången av perioden januari – 
september 2019, vilket motsvarar en ökning med 3,8 procentenheter. Koncernens nettoskuld 
uppgick till 431 MSEK vid utgången av perioden januari – september 2020, jämfört med 799 MSEK 
vid utgången av perioden januari – september 2019, vilket motsvarar en förbättring om 368 MSEK. 
Koncernens likvida medel uppgick till 476,4 MSEK vid utgången av perioden januari – september 
2020, jämfört med 131,7 MSEK vid utgången av perioden januari – september 2019, vilket 
motsvarar en ökning om 344,7 MSEK. Den totala ökningen av balansomslutningen var främst 
hänförlig till en ökad kassabehållning samt ökat eget kapital.  

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten genererade ett inflöde om 278,9 MSEK under perioden 
januari – september 2020, jämfört med 158,0 MSEK under perioden januari – september 2019, 
vilket motsvarar en ökning om 220,1 MSEK. Ökningen var främst hänförlig till det goda 
operationella resultatet med ökad försäljning och EBIT. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -32,6 MSEK under perioden januari – 
september 2020, jämfört med -123,7 MSEK under perioden januari – september 2019, vilket 
motsvarar en förbättring om 91,1 MSEK. Förändringen i kassaflödet från investeringsverksamheten 
förklaras främst av att investeringar i intressebolag i Danmark samt förvärvet av Distri Pond 
genomfördes under perioden januari – september 2019. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 36,9 MSEK under perioden januari – 
september 2020, jämfört med -11,5 MSEK under perioden januari – september 2019. Förbättringen 
var främst hänförlig till den kontanta utdelning om 96 MSEK som utbetalades under perioden 
januari – september 2019. Ingen utdelning har utbetalats under perioden januari – september 
2020. 
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Information i detta Tilläggsprospekt föranleder att avsnittet "Kapitalisering, skuldsättning och övrig 
finansiell information" i Prospektet ändras enligt nedan. Avsnittet på sidorna 64–66 ersätts i helhet 
med följande information. 

Kapitalisering, skuldsättning och övrig finansiell information 

Tabellerna i detta avsnitt redovisar Nordic Waterproofings kapitalisering och nettoskuldsättning på 
koncernnivå per den 30 september 2020. För information om bland annat Bolagets aktiekapital och 
aktier hänvisas till avsnittet "Aktiekapital och ägarförhållanden". Tabellen i detta avsnitt bör läsas 
tillsammans med avsnitten "Utvald finansiell information" och "Operationell och finansiell översikt". 

Kapitalisering 

(MSEK) 30 september 2020 

Kortfristiga skulder 

Mot borgen - 

Mot säkerhet 43,1 

Utan garanti/borgen eller annan säkerhet 608,3 

Summa kortfristiga skulder 651,4 

Långfristiga skulder 

Mot borgen - 

Mot säkerhet 816,7 

Utan garanti/borgen eller annan säkerhet 137,1 

Summa långfristiga skulder 953,8 

Summa kortfristiga och långfristiga skulder 1 605,2 

Eget kapital 

Aktiekapital 30,0 

Aktier i eget förvar -13,7 

Övriga reserver 51,1 

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 1 333,9 

Summa eget kapital 1 401,3 

 

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Nordic Waterproofings ställda säkerheter och eventualförpliktelser uppgick per den 30 september 
2020 till 173,2 MSEK. För mer information om Nordic Waterproofings ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser, se not 35 i Nordic Waterproofings reviderade årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019, som är införlivad i Prospektet genom hänvisning. 

Rörelsekapitalutlåtande 

Det är Nordic Waterproofings bedömning att det befintliga rörelsekapitalet, per dagen för 
Prospektet, är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. 
Med rörelsekapital avses här ett bolags möjlighet att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina 
betalningsförpliktelser vartefter de förfaller till betalning. 



 

23 
 

Nettoskuldsättning 

(MSEK) 30 september 2020 

(A) Kassa - 

(B) Likvida medel 476,4 

(C) Lätt realiserbara värdepapper - 

(D) Likviditet (A) + (B) + (C) 476,4 

(E) Kortfristiga fordringar - 

(F) Kortfristiga banklån 43,1 

(G) Kortfristig andel av långfristiga skulder - 

(H) Övriga kortfristiga finansiella skulder 6,2 

(I) Summa kortfristiga skulder (F) + (G) + (H) 49,3 

(J) Netto kortfristig skuldsättning (I) – (E) – (D) -427,1 

(K) Långfristiga banklån 816,7 

(L) Emitterade obligationer - 

(M) Andra långfristiga lån 41,3 

(N) Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M) 858,0 

(O) Nettoskuldsättning (J) + (N) 430,9 

 

Investeringar 

Historiska investeringar 

Nordic Waterproofings ordinarie investeringar består huvudsakligen av investeringar i materiella 
anläggningstillgångar i form av pågående nyanläggningar, maskiner och andra tekniska 
anläggningar samt inventarier, verktyg och installationer. Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar består framförallt av aktiverade kostnader för IT-projekt samt projekt inom 
forskning och utveckling. Investeringarna har finansierats genom kassaflöden från den löpande 
verksamheten och inom ramen för befintliga krediter.  

Koncernen har även gjort ett antal investeringar genom förvärv av aktier eller tillgångar. Under 
2017 förvärvades (i) aktier i EPDM Systems B.V.; (ii) aktierna i SPT-Painting Oy; (iii) aktierna i LA 
Kattohuolto Oy; och (iv) aktier i Taasinge Elementer A/S. Under 2018 förvärvades (i) en 
produktionsanläggning i Danmark för prefabricerade tak- och fasadelement; (ii) aktier i Ringsaker 
Vegg- og Takelementer AS; och (iii) aktierna i Veg Tech AB. Under 2019 förvärvades aktierna Distri 
Pond. För ytterligare information, se not 14 i Nordic Waterproofings reviderade årsredovisning för 
räkenskapsåret 2017, 2018 respektive 2019, vilka är införlivade i Prospektet genom hänvisning. 
Under perioden januari – september 2020 förvärvades 25 procent av aktierna i Playgreen Finland 
Oy. Bolaget har en option att inom två år förvärva ytterligare 55 procent. 
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I tabellen nedan sammanfattas Nordic Waterproofings väsentliga investeringar för räkenskapsåren 
2017–2019 samt för delårsperioden januari – september 2020. 

 

Pågående och beslutade investeringar 

Per dagen för Prospektet finns inga pågående eller beslutande väsentliga investeringar. 

Väsentliga händelser efter den 30 september 2020 

Det har inte skett några betydande förändringar av Koncernens finansiella ställning, resultat eller 
ställning på marknaden efter den 30 september 2020. 

  

(MSEK) Januari – 
september 2020 

2019 2018 2017 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 2,0 19,5 20,2 2,0 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 33,3 41,0 35,5 21,2 

Förvärv av rörelse (netto likviditetspåverkan) - 48,6 228,2 123,2 

Förvärv av andelar i intresseföretag 4,2 31,2 19,4 6,6 
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Aktiekapital och ägarförhållanden 

Information i detta Tilläggsprospekt föranleder att avsnittet "Aktiekapital och ägarförhållanden" i 
Prospektet ändras enligt nedan. 

Text i fjärde stycket under avsnittet "Ägarstruktur före och efter Fusionen" på sida 86 ersätts med 
följande information. 

Aktierna i Nordic Waterproofing Holding A/S är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Nedan 
återges en sammanfattning av Nordic Waterproofing Holding A/S ägarstruktur per den 30 
september 2020. Olika rösträtter finns inte. 
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Tabell under avsnittet "Ägarstruktur före och efter Fusionen" på sida 86 ersätts med följande 
information. 

Namn Antal aktier Andel av kapital Andel av röster 

Svolder 3 169 197 13,2% 13,3% 

Swedbank Robur Funds 2 117 589 8,8% 8,9% 

Mawer Investment Management 1 999 470 8,3% 8,4% 

Carnegie Fonder 1 634 528 6,8% 6,8% 

Handelsbanken Fonder 1 562 159 6,5% 6,5% 

Länsförsäkringar Fonder 1 402 255 5,8% 5,9% 

Alcur Fonder  1 281 667 5,3% 5,4% 

Tredje AP-fonden 1 138 707 4,7% 4,8% 

Prior & Nilsson Fonder 790 227 3,3% 3,3% 

Canaccord Genuity Wealth Management 497 643 2,1% 2,1% 

Övriga aktieägare 8 490 493 35,2% 34,8% 

Totalt 24 083 935 100,0% 100,0% 
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Handlingar införlivade genom hänvisning 

Information i detta Tilläggsprospekt föranleder att avsnittet "Handlingar införlivade genom 
hänvisning" i Prospektet ändras enligt nedan. 

Första punkten i andra stycket på sida 104 ersätts med följande information: 

• Nordic Waterproofing Holding A/S översiktligt granskade konsoliderade delårsrapport för 
perioden januari – september 2020, där hänvisning görs till finansiella nyckeltal på sida 1, 
kvartalsdata på sida 11, resultaträkning på sida 15, balansräkning på sida 16, förändringar i 
eget kapital på sida 16, kassaflödesanalys på sida 17, noter på sidorna 18–20 samt 
översiktlig granskning på sida 13. 
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