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Waystream Holding AB (publ)

Delårsrapport Q3
januari – september 2019
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Koncernen i sammanfattning
Belopp i tkr

2019
jul-sep

2018
jul-sep

2019
jan-sep

2018
jan-sep

2018
jan-dec

Nettoomsättning 11 590 18 907 40 904 57 329 70 009
Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA)* 1 760 1 998 6 498 3 023 -859
Rörelseresultat (EBIT)* 429 -311 3 632 -3 945 -30 965
Resultat före skatt 303 -377 3 235 -4 108 -31 235
Rörelsemarginal* 3,7% -1,6% 8,9% -6,9% -44,2%
Vinst per aktie 0,0 0,0 0,4 -0,5 -3,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 364 -2 835 4 365 1 651 3 378
Balansomslutning - - 43 624 60 583 40 534
Soliditet* - - 49,5% 62,6% 40,3%

Perioden i sammandrag

Tredje kvartalet (1 juli – 30 september)

• Nettoomsättningen minskade med 39% jämfört med samma period föregående år, 11 590 (18 907) tkr
• Rörelseresultat uppgick till 429 (-311) tkr för perioden
• Resultat efter skatt uppgick till 208 (-332) tkr 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 364 (-2835) tkr
• Resultatet per aktie uppgick till 0,0 (0,0) kr

Första nio månaderna (1 januari – 30 september)

• Nettoomsättningen minskade med 29% jämfört med samma period föregående år, 40 904 (57 329) tkr
• Rörelseresultat uppgick till 3 632 (-3 945) tkr för perioden
• Resultat efter skatt uppgick till 2 428 (-3 297) tkr 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 365 (1 651) tkr
• Resultatet per aktie uppgick till 0,4 (-0,5) kr

EBITDA - Resultat före skatt, finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar
EBIT - Resultat före skatt, finansiella intäkter och kostnader
Rörelsemarginal -Rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning
Soliditet - Eget kapital i procent av balansomslutningen
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Sommaren innebar som förväntat en avmattning 
i affärerna, nu har det tagit fart igen och order-
böckerna är välfyllda. Kassaflödet är positivt 
jämfört med samma period förra året och resul-
tatet ökade med 504 tkr. (från -332 till +208 tkr). 
Omsättningen uppgick till 11 590 (18 907) tkr, en 
väntad minskning med 39 %. Det är framför allt 
försäljningen på den svenska marknaden som 
minskat. Nedgången kan till viss del härledas 
till komponentbrist och ny produktrelease, men 
den stora skillnaden jämfört med Q3 2018 är 
att vi avstod från marginalsänkande kampanjer 
som i realiteten endast hade den effekten att 
de fyllde våra partners lager, vilket gjorde att vår 

försäljning kvartalet efter istället blev mycket 
låg. Nu förväntar vi oss ett bättre kvartal Q4 
2019 jämfört med 2018 och det ser lovande ut. 

Under kvartalet utlyste vi en nyemission som 
avslutades den 19 september. Den blev tecknad 
till närmare 50 procent (48,48 %). Jag tackar 
våra gamla och nya aktieägare för förtroendet. 
Satsningen bidrar till att vi kan rida på den posi-
tiva vågen för fibernät i Europa, där timingen för 
våra produkter är helt rätt. 

Den nya produktportföljen som introducerades i 
början av sommaren 2019 har rönt stort intresse 

Tf VD Susanne Torrbacka kommenterar kvartalet

Vi går hösten till mötes med  
fulltecknade orderböcker 
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bland befintliga och nya kunder. Ett flertal  
utvärderingar pågår och under hösten kommer 
de första större installationerna i fält att  
påbörjas.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att våra 
kostnader är i paritet med försäljningen, att  
orderböckerna är fulltecknade och att intresset 
är stort för våra nya produkter. Vi noterar också 
att det finns ett ökande intresse för våra  
produkter till följd av de försämrade relationerna 
mellan USA och Kina då stadsnät och operatörer 

börjar söka alternativ till kinesiska leverantörer. 
Konkurrenssituationen på marknaden har  
förflyttats en aning till vår fördel.  

Efter kvartalets avslut har vi börjat leta efter fler 
duktiga säljare som vill bidra till vår vision om 
ett globalt samhälle med friktionslösa  
kommunikationsvägar och hållbara produkter.  
Vi är ett sammansvetsat gäng som frikostigt 
delar kunskap och kompetens, inte bara med  
kunderna utan med varandra. Våra interna  
beslutsvägar är snabba och är en stor fördel  
när det gäller utveckling, både av företaget  
och den enskilda medarbetaren. Den andan  
tar vi med oss när vi växer. 

Trevlig höst!
Susanne Torrbacka
Tillförordnad VD

Fibernät är bra för miljön!
Kommunikation för världen samman och 
genom kommunikation skapas innovation 
och utveckling som gör samhället bättre. 
Vi anser i all ödmjukhet att vår verk- 
samhet bidrar till en bättre värld genom 
en bättre miljö. En viktig fördel med fiber-
nät och en snabb infrastruktur är miljö- 
vinster genom minskade utsläpp. Den 
höga hastigheten i fibernäten kommer väl 
till sin rätt för överföring av video och ljud 
med hög kvalitet. Samtidigt ökar antalet 
molnbaserade verktyg, t.ex. Office365, 
som många företag använder i sin verk-
samhet. Kombinationen av dessa två 
faktorer ökar möjligheten till distans- 
arbete – att arbeta både mobilt och hemi-
från. Vi kan delta i videokonferenser och 
dela dokument, filer och annat som  
aldrig förr.  

Snabbt internet via fiber minskar utsläpp
Miljövinsterna med arbete från hemmet 
och digitala möten är underskattade. För 
att ta ett enkelt exempel; en tjänsteman 
som pendlar 20 km dagligen med bil till 
kontoret genererar (beroende på fordon) 
mellan 500 och 1 000 kg koldioxid från 
bensin eller diesel årligen. Detta kan  
jämföras med de 0,5 kg koldioxid per år 
som utgör andelen av koldioxid- 
utsläppet från elproduktionen som driver 
den access-switch som ansluter tjänste-
mannens hem till snabbt Internet via fiber. 
Allt räknat på svensk energimix. Att jobba 
hemifrån en eller ett par dagar i veckan 
i Sverige kan alltså spara hundratals kilo 
koldioxidutsläpp per person och år. Ett väl 
utbyggt fibernät med hög kapacitet kan 
därmed ha en betydande positiv inverkan 
på miljön.

Konkurrensen har förflyttats till vår 
fördel. Nu letar vi fler duktiga säljare 

Tf VD Susanne Torrbacka
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Waystreams arbete för att nå visionen om en  
uppkopplad värld fortsätter med oförminskat 
styrka. Våra produkter riktar sig till stadsnät och 
operatörer som bygger och levererar tjänster 
via fibernät till företag och privatpersoner. När 
vi bidrar till att våra kunder får de bästa verk-
tygen för att bygga nätverk som ansluter varje 
hem, varje företag och varje människa skapar vi 
förutsättning för kommunikation överallt. Fiber-
teknologin är den bästa lösningen för ett sådant 
nätverk eftersom den är framtidssäker genom 
sin obegränsade kapacitet. 

Fiber till hemmen är vårt främsta fokus
Vår främsta marknad är operatörer och stadsnät 
som bygger FTTH (Fiber to the Home). Sedan 
Waystream grundades har vi levererat ca 1,7 
miljoner kundportar varav hälften i Sverige,  
Norge och Danmark. I Tyskland, Österrike,  
Balkan och på övriga marknader ökar intresset 
för våra produkter och de nya switcharna med 
högre densitet har tagits väl emot. Fiberut-
byggnad till hemmen i byggprojekt är stora och 
långvariga affärer. Varje fastighet i en region ska 
anslutas till fibernätet genom att fiberkablage 
grävs ner och anslutningsnoder upprättas.  
I Sverige och andra länder har processen att nå 
90–100 % anslutning tagit lång tid att uppnå. 
Ett stabilt och flexibelt nätverk ska planeras och 
byggs på rätt sätt redan i ett tidigt skede. Det 
ska kunna hålla för att expanderas under lång 
tid i takt med att fler kunder ansluts. Därför är 
det också en fördel att vi erbjuder produkter 
som har kapacitet att användas under många år.

Långsiktig fiberplanering kräver lång  
produktlivslängd
Vår erfarenhet från Skandinavien gör att vi på 
andra utländska marknader kan rekommendera 
lösningar och anpassa våra produkter för att 
möta de utmaningar kunden har i varje steg av  
utbyggnadsprocessen. Ett exempel på hur vi  
underlättar för våra kunder är att vi har  
produktserier med lång livslängd där vi  

säkerställer att både formfaktor, utseende  
och funktioner är bakåtkompatibla. Detta gör 
processerna för inköp, installation och drift  
smidiga för kunder, för inköpare, för installa-
tionspersonal och för driftsorganisationer då 
det minimerar variationen och förenklar hante-
ringen. När samma produktlinje kan användas 
under många års utbyggnad bidrar det till att 
sänka kostnaderna.

Strömsnål optik bidrar till ett  
hållbart samhälle
Waystream har en unik position på marknaden 
genom våra optiska lågenergiprodukter som kan 
sänka elförbrukningen i fibernät. Det inte bara  
förbättrar totalaffären för våra kunder utan  
möjliggör dessutom en mer miljövänlig  
verksamhet för dem. Under kvartalet har vi  
kompletterat vår portfölj av optiska komponenter 
med ytterligare lågenergivarianter. Genom att 
den nylanserade optiska komponenten drar upp 
till 50 % mindre el kan den totala strömförbruk-
ningen i fibernätet sänkas.  Det innebär direkta 
miljövinster kopplade till hur energiproduk-
tionen ser ut. I länder som Tyskland och Polen 
kommer en stor mängd el från kolkraft vilket har 
stor inverkan på utsläppen av koldioxid. Vårt  
erbjudande med strömsnål optik innebär en 
total lägre elförbrukning och därmed mindre 
koldioxidutsläpp och kostnader från fibernätens 
aktiva utrustning.

Intäkter
Koncernens nettoomsättning för de första nio 
månaderna uppgick till 40 904 (57 329) tkr, en 
minskning med 29 % jämfört med samma  
period föregående år. Försäljningen i Sverige 
står för 19 (44) % av den totala omsättningen. 
Våra nordiska grannar står för 66 (51) % och 
omsättningen utanför Norden står för 17 (5) %.

Resultatkommentarer
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA,  
för perioden uppgick till 6 498 (3 023) tkr.  
Kostnaderna har minskat med 20 % jämfört med 

Marknaden Q3 2019

Svensk erfarenhet tas väl emot i Europa
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samma period föregående år. Bruttomarginalen 
är 54 (51) %. Under de första nio månaderna  
2019 har det aktiverats arbete för utveckling  
med 8 150 (3 511) tkr. Av- och nedskrivningarna 
för perioden uppgick till 2 866 (6 968) tkr. 
Skillnaden i avskrivning är ett resultat av den 
nedskrivning av det balanserade värdet av 
anläggningstillgångarna som skedde i  
december 2018 med 20 937 tkr. Rörelse- 
resultatet uppgick till 3 632 (-3 945) tkr.  
Resultat före skatt uppgick till 3 235 (-4 108)  
tkr. Resultat per aktie uppgick till 0,4 (-0,5) kr.

Det tredje kvartalet  
(1 juli - 30 september)
Omsättningen uppgick till 11 590 (18 907) tkr,  
en minskning med 39 %. Det är framförallt  
försäljningen på den svenska marknaden som 
minskat. Minskningen kan till viss del härledas 
till komponentbrist och ny produktrelease, men  
den stora skillnaden jämfört med Q3 2018 är att  
vi avstod från kampanjer som påverkar  
marginalen negativt, det tillsammans med att  
vi har minskade kostnader gör att vi ända har  
ett bättre kvartal än samma period 2018.  
Rörelseresultatet uppgick till 429 (-311) tkr.

Investeringar 
Under de första nio månaderna 2019 har vi  
investerat 8 150 (3 511) tkr i produktutveckling, 
aktiverat arbete. 
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Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten  
uppgick till 4 365 (1 651) tkr och efter  
investeringsverksamhet till -501 (-1 131) tkr.  
Förbättringen i kassaflöde förklaras med  
främst ett bättre resultat. Investeringarna är  
investeringar i produktutveckling. Finansiering 
är förändring av nyttjande av krediter samt  
nyemissionslikvid.
 
Eget kapital för koncernen uppgick per 30 
september 2019 till 21 607 (37 929) tkr. Kassa 
och bank uppgick till 1410 (1 977) tkr, beviljad 
checkkredit 6 000 (6 000) tkr, beviljad  
factoringkredit 2 000 (2 000) tkr, utnyttjade  
krediter 7 796 (7 746) tkr samt lån 3 500  
(2 500) tkr. 

Den finansiering bolaget har bedöms i nuläget 
vara tillräcklig för verksamheten.

Personal
Waystreams koncern hade i medeltal 17 (21) 
fulltidsanställda under de första nio månaderna 

2019. Antalet anställda i koncernen per den 30 
september 2019 uppgick till 15 (20).

Risker och osäkerheter i verksamheten
Bolagets risker och riskhantering har inte 
väsentligt förändrats sedan upprättandet av 
årsredovisningen för 2018.

Transaktioner med närstående
Koncerninterna transaktioner, såsom tillhan-
dahållande av exempelvis produktutveckling 
mellan dotterbolagen, är en del av koncernens 
verksamhet.

Waystream Holding AB har erhållit lån från ägare 
och närstående, publicerat 2018-12-10. Skulden 
per 30 september inklusive ränta är 713 tkr till 
Severin Invest AB och 611 tkr till Robert Idegren 
Holding AB, de båda representerar vardera mer 
än 10 % av aktierna, samt 204 tkr till styrelsele-
damot Heléne Köhler med bolaget MH Köhler In-
vest AB.  Resterande del av lånet är från mindre 
aktieägare. 

Finansiell kalender

2020-02-13 
Bokslutskommuniké 2019 publiceras.

2020-04-23 
Delårsrapport Q1 2020 publiceras.

2020-05-20 
Årsstämma 2019.

 

Kista 24 oktober 2019
Styrelsen i Waystream Holding AB (publ)
Org nr 556904-6476

Denna rapport har inte granskats av bolagets 
revisorer.
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Waystream tillämpar årsredovisningslagen Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1  
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernredovisningar för tidigare år finns på bolagets 
hemsida www.waystream.com

Redovisningsprinciper

Koncernens resultaträkning i sammandrag
 
Belopp i tkr

2019
jul-sep

2018
jul-sep

2019
jan-sep

2018
jan-sep

2018
jan-dec

Nettoomsättning 11 590 18 907 40 904 57 329 70 009
Aktiverade arbeten 2 537 1 028 8 150 3 511 4 748
Övriga rörelseintäkter 0 -57 0 0 0
Rörelsens intäkter 14 127 19 878 49 054 60 840 74 757

  
Kostnad för såld vara -4 732 -9 140 -18 743 -28 035 -35 283
Bruttoresultat 9 395 10 738 30 311 32 805 39 474

  
Övriga externa kostnader -2 739 -3 828 -9 761 -12 268 -16 221
Personalkostnader -4 704 -4 957 -13 669 -17 458 -23 939
Av- och nedskrivningar av immateriella  
och materiella anläggningstillgångar -1 331 -2 309 -2 866 -6 968 -30 106
Övriga rörelsekostnader -192 45 -383 -56 -173
Rörelseresultat 429 -311 3 632 -3 945 -30 965

  
Finansnetto -126 -66 -397 -163 -270
Resultat före skatt 303 -377 3 235 -4 108 -31 235

  
Skatt -95 45 -807 811 6 293
Periodens nettoresultat 208 -332 2 428 -3 297 -24 942



D
elårsrap

p
ort januari – septem

b
er 20

19 W
aystream

 H
olding A

B
 (p

ub
l)

10

Koncernens balansräkning i sammandrag 
 
Belopp i tkr

2019
30 sep

2018
30 sep

2018
31 dec

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar 20 995 37 613 15 651
Materiella anläggningstillgångar 165 246 226
Finansiella anläggningstillgångar 6 758 2 296 7 565
Summa anläggningstillgångar 27 918 40 155 23 442

 
Omsättningstillgångar  
Varulager 3 991 7 429 6 294
Kundfordringar 5 808 8 490 7 435
Övriga kortfristiga fordringar 3 348 1 173 81
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 149 1 359 1 423
Kassa och bank 1 410 1 977 1 859
Summa omsättningstillgångar 15 706 20 428 17 092
SUMMA TILLGÅNGAR 43 624 60 583 40 534

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital  
Aktiekapital 681 681 681
Ej registrerat aktiekapital 99 0 0
Övrigt tillskjutet eget kapital 45 531 42 917 42 917
Annat eget kapital inklusive årets resultat -24 704 -5 669 -27 273
Summa eget kapital 21 607 37 929 16 325

 
Avsättningar  
Uppskjuten skatteskuld 0 292 0
Övriga avsättningar 19 19 19
Summa avsättningar 19 311 19

 
Långfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut 250 1 500 1 000
Summa långfristiga skulder 250 1 500 1 000

 
Kortfristiga skulder  
Checkräkningskredit 5 790 5 780 4 730
Skulder till kreditinstitut 3 256 2 966 2 996
Leverantörsskulder 5 479 5 661 5 550
Aktuella skatteskulder 0 201 88
Övriga kortfristiga skulder 2 651 1 598 3 041
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 572 4 637 6 785
Summa kortfristiga skulder 21 748 20 843 23 190
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43 624 60 583 40 534
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Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag 
 
Belopp i tkr

2019
jul-sep

2018
jul-sep

2019
jan-sep

2018
jan-sep

2018
jan-dec

Belopp vid periodens början 18 620 38 373 16 325 41 201 41 201
Ej registrerat aktiekapital 99 0 99 0 0
Övrigt tillskjutet kapital 2 614 0 2 614 0 0
Periodens resultat 208 -332 2 428 -3 297 -24 942
Valutakursdifferenser 66 -112 141 25 66
Belopp vid periodens utgång 21 607 37 929 21 607 37 929 16 325

Koncernens kassaflöde i sammandrag 
 
Belopp i tkr

2019
jul-sep

2018
jul-sep

2019
jan-sep

2018
jan-sep

2018
jan-dec

Resultat före skatt 303 -377 3 235 -4 108 -31 235
Avskrivningar 1 331 2 309 2 866 6 968 30 106
Övriga justeringar 47 762 89 816 -266
Betald inkomstskatt -11 -742 -88 -39 61
Förändring av rörelsekapital -3 034 -4 787 -1 737 -1 986 4 712
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 364 -2 835 4 365 1 651 3 378

  
Investeringsverksamhet   
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 537 -1 099 -8 149 -4 638 -4 983
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 916 2 737 3 283 1 856 336
Periodens kassaflöde -985 -1 197 -501 -1 131 -1 269

  
Likvida medel vid periodens början 2 376 3 237 1 859 3 088 3 088
Kursdifferens i likvida medel 19 -63 52 20 40
Likvida medel vid periodens slut 1 410 1 977 1 410 1 977 1 859
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Nyckeltal för koncernen
 
Belopp i tkr

2019
jul-sep

2018
jul-sep

2019
jan-sep

2018
jan-sep

2018
jan-dec

Intäktsförändring % -38,7% -15,0% -28,7% -1,1% -12,7%
Bruttomarginal % 59,2% 51,7% 54,2% 51,1% 49,6%
Rörelsemarginal % 3,7% -1,6% 8,9% -6,9% -44,2%
Vinstmarginal % 1,8% -1,8% 5,9% -5,8% -35,6%
Soliditet % - - 49,5% 62,6% 40,3%
Omsättning per anställd 682 945 2 406 2 730 3 334
Medelantal anställda 17 20 17 21 21
Genomsnittligt antal aktier 6 927 014 6 808 620 6 848 518 6 808 620 6 808 620
Antal aktier vid periodens slut 7 798 828 6 808 620 7 798 828 6 808 620 6 808 620
Resultat per aktie, kr 0,0 0,0 0,4 -0,5 -3,7
Eget kapital per aktie, kr - - 3,2 5,6 2,4
Aktiekurs vid periodens utgång 2,9 6,3 2,9 6,3 3,1

Definitioner av nyckeltal 
 
Intäktsförändring 
Periodens nettoomsättning i förhållande till 
samma period föregående år.
 
Bruttomarginal 
Marginal på sålda produkter 
 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i förhållande till periodens 
omsättning
 
Vinstmarginal 
Periodens nettoresultat i förhållande till periodens 
omsättning
 
Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen. 
 
Omsättning per anställd 
Nettoomsättning i förhållande till genomsnitt antal 
anställda.
 
Vinst per aktie 
Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt antal 
aktier.
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital i förhållande till genomsnittligt antal 
aktier.
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 
Belopp i tkr

2019
jul-sep

2018
jul-sep

2019
jan-sep

2018
jan-sep

2018
jan-dec

Nettoomsättning 556 1 078 2 115 3 828 6 639
Rörelsens intäkter 556 1 078 2 115 3 828 6 639

  
Övriga externa kostnader 390 -150 -364 -1 039 -1 448
Personalkostnader -1 203 -1 082 -2 085 -3 378 -5 898
Avskrivningar av immateriella och  
materiella anläggningstillgångar -4 -3 -10 -9 -13
Rörelseresultat -261 -157 -344 -598 -720

  
Finansnetto -38 67 -188 188 -18 699
Resultat före skatt -299 -90 -532 -410 -19 419

  
Skatt på periodens resultat 64 16 112 83 -9
Periodens nettoresultat -235 -74 -420 -327 -19 428

Moderbolagets intäkter förde första nio månaderna 2019 uppgick till 2 115 (3 828) tkr, och utgörs till 
100% av ersättning för tjänster från bolaget till koncernen. Resultat före skatt uppgick till -532 (-410) tkr. 
Resultatförsämringen härrör till räntekostnader. Moderbolaget har 1 (2) anställda. Moderbolagets risker 
och osäkerhetsfaktorer avviker inte väsentligt från koncernens. Inga väsentliga närståendetransaktioner 
utöver de ovan nämnda har skett under perioden.

Moderbolaget
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 
Belopp i tkr

2019
30 jun

2018
30 jun

2018
31 dec

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar 13 25 22
Finansiella anläggningstillgångar 21 806 38 662 21 695
Summa anläggningstillgångar 21 819 38 687 21 717

 
Omsättningstillgångar  
Fordringar koncernföretag 715 834 2 768
Övriga kortfristiga fordringar 3 276 166 23
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 66 86 70
Kassa och bank 2 398 249
Summa omsättningstillgångar 4 059 1 484 3 110
SUMMA TILLGÅNGAR 25 878 40 171 24 827

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Bundet eget kapital  
Aktiekapital 681 0 0
Ej registrerat aktiekapital 99 681 681

780 681 681
Fritt eget kapital  
Balanserad vinst eller förlust 21 745 38 559 38 559
Periodens resultat -420 -327 -19 428
 21 325 38 232 19 131
Summa eget kapital 22 105 38 913 19 812

 
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 82 82 0
Aktuella skatteskulder 0 175 2
Övriga kortfristiga skulder 2 343 280 2 367
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 259 721 2 646
Summa kortfristiga skulder 3 773 1 258 5 015
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 878 40 171 24 827
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Kontaktinformation
Waystream Holding AB 
Org nr 556904-6476

Färögatan 33
164 51  KISTA, Sverige
Telefon: +46(0)8-56 26 94 50
www.waystream.com

Certified Advisor
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 STOCKHOLM
info@fnca.se
Telefon: +46(0)8-528 00 399

Aktien
Kodnamn: WAYS
ISIN-kod:SE0007577077

Kort om Waystream

• Svenskt företag med huvudkontor I Kista utanför Stockholm, grundades 2001.
• Säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta 

kvalitet. 
• Produkterna är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa 

möjliga upplevelse hos slutanvändaren.
• Utvecklingscenter i Sverige, Kina och Indien.
• Noterade på Nasdaq First North 2015.






