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Sammanfattning
Nettomsättningen i det fjärde kvartalet ökade med 95 procent och orderingången gjorde det till
Waystreams bästa kvartal genom tiderna. Den höga försäljningen beror bland annat på en framgångsrik
lansering av vår nya produktportfölj. Även satsningen på Europamarknaden har varit rätt väg att gå där
vi har lyckats knyta till oss nya partners att stödja vår försäljningsorganisation. Vi avslutade året med
en stor order av vårt nya flaggskepp, ASR8048, som vi lanserade sommaren 2019. Nu möter vi 2020
med ny energi och framåtanda.
Susanne Torrbacka, tf. VD

Perioden i sammandrag
Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december)
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen ökade med 95 % jämfört med samma period föregående år, 24 758 (12 680) tkr.
Rörelseresultat uppgick till 6 103 (-27 020) tkr för perioden.
2018 års siffra innehåller en nedskrivning på 20 937 tkr samt ett avgångsvederlag på 1 734 tkr.
Resultat efter skatt uppgick till 4 626 (-21 645) tkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 198 (1 727) tkr.
Resultatet per aktie uppgick till 0,6 (-3,2) kr.
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Helår 2019
•
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen minskade med 6 % jämfört med samma period föregående år, 65 662 (70 009) tkr.
Rörelseresultat uppgick till 9 735 (-30 965) tkr för perioden.
2018 års siffra innehåller en nedskrivning på 20 937 tkr samt ett avgångsvederlag på 1 734 tkr.
Resultat efter skatt uppgick till 7 054 (-24 942) tkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11 563 (3 378) tkr.
Resultatet per aktie uppgick till 1,0 (-3,7) kr.
Ingen utdelning utgår för verksamhetsåret.

Koncernen i sammanfattning
Koncernen i sammanfattning
Belopp i tkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA)*
Rörelseresultat (EBIT)*
Resultat före skatt
Rörelsemarginal*
Resultat per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Balansomslutning
Soliditet*

2019
okt-dec

2018
okt-dec

2019
jan-dec

2018
jan-dec

24 758
7 511
6 103
5 986
24,7%
0,6
7 198
-

12 680
-3 882
-27 020
-27 127
-213,1%
-3,2
1 727
-

65 662
14 009
9 735
9 221
14,8%
1,0
11 563
53 676
48,8%

70 009
-859
-30 965
-31 235
-44,2%
-3,7
3 378
40 534
40,3%

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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Årsavslut med all time high
Vi gick hösten till mötes med fulltecknade
orderböcker. Det var en välkommen sits som
bidrog till att vi avslutade årets sista kvartal
med strålande resultat, och siffror som talar
sitt tydliga språk. I det som visade sig bli
Waystreams bästa kvartal genom tiderna
uppgick omsättningen till 24 758 tkr, en ökning
med 95 procent från föregående års fjärde
kvartal. Rörelseresultat före avskrivningar räknat
på helåret uppgick till 14 009 tkr, en förbättring
från ett minusresultat förra året på -859 tkr.
Vi har också kapat kostnader med 23 procent
jämfört med förra året. Det positiva årsavslutet
stödjer vår framåtanda och optimism under
kommande tid, även om vi i vissa kvartal får
skörda och i andra kvartal så.
Den nya produktportföljen som introducerades
i början på sommaren röner stort intresse på

både vår hemmamarknad och på våra utländska
marknader. Nu fortsätter vi att leverera
produkter till nya och befintliga kunder som
önskar testa produkter i drift. En av de
första att noggrant testa våra produkter var
Affärsverken i Karlskrona, som är pionjärer med
ett innovativt och visionärt framtidstänk och
en mycket viktig aktör i sin region. De valde
att uppgradera drygt 7 000 kunder till vår nya
flaggskepp-switch ASR8000. Med hjälp av våra
produkter blir Affärsverken därmed ett av de

I det som visade sig bli Waystreams
bästa kvartal genom tiderna uppgick
omsättningen till 24 758 tkr
Tf VD Susanne Torrbacka
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första bredbandsnäten i Europa som kommer
kunna leverera 10 Gbit/s tjänster i stor skala till
sina kunder. Också från Karlshamn Energi och
Miljöteknik i Ronneby fick vi beställningar på
den nya access-switchen ASR8000 som
möjliggör för stadsnät och andra operatörer
med fibernät att enkelt och kostnadseffektivt
erbjuda tjänster med hastigheter upp till 10Gbit/s.
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Vikten av att ha ett framtidssäkert FTTx-nät är
någonting som både hushåll och företag
förväntar sig i dagens uppkopplade samhälle.
Alla företag behöver också se över hur de kan
minska sina klimatutsläpp. Under kvartalet
introducerade vi en serie lågenergi-SFP som
innebär ett snabbt och enkelt sätt att minska
utsläppen med uppemot 50 procent från aktiv
utrustning i företagsnät, datacenter eller
stadsnät för bredband. De ger verkliga
besparingar i elförbrukningen i all
nätverksutrustning där de används. Jag är stolt
över att Waystream inte bara förvaltar utan
driver utvecklingen genom att ständigt förbättra
produkter som bidrar till en bättre miljö.

Sammanfattningsvis har vi återkommit starkt
efter ett sämre tredje kvartal. Inför 2020 utökar
vi med ett försäljningsteam i Tyskland och vi
tar också hjälp av en resurs som ska genomföra
marknads- och kommunikationsaktiviteter och
bidra till att positionera Waystreams inarbetade
varumärke.
I slutet på året tecknade vi ett ramavtal med en
stor dansk operatör om uppgradering av kundanslutningar. Som vi nu vet ledde det till att
det nya året inleddes med en order om 15 000
portar av vår nya flaggskeppsprodukt ASR8048
som vi lanserade sommaren 2019.
Vi ser fram emot ett spännande år 2020 där vi
redan har många inbokade försäljningsaktiviteter.
Susanne Torrbacka
Tillförordnad VD

Waystream uppfyllde alla de kriterier som vi kravställde
på en tillverkare av en så pass viktig del av vårt stadsnät.
Trenden hos oss är att trafiken i nätet stadigt ökar varje
månad samtidigt som större krav ställs på nätet vad gäller
tjänster, tillgänglighet och tillförlitlighet. Vi måste bygga
en infrastruktur för alla typer av tjänster som möter
framtidens behov i vår region. Waystream är rätt val för det.
Jan Lindqvist
Stadsnätansvarig på Affärsverken i Karlskrona
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Marknaden

Stor succés med nya produkten
Waystreams produkter riktar sig till stadsnät
och operatörer som bygger och levererar
tjänster via fibernät. Våra kunder finns bland
aktörer som bygger och driver fiberinfrastruktur
för kommunikation. De delar vår vision att
fibernäten är fundamentala för att skapa
kommunikation och utveckling som gör
samhället bättre.

Snabb kommunikation ger frihet
Det gäller nu för marknadens aktörer att jobba
på ända in i kaklet så att alla medborgare ges
möjlighet att ta del av den revolution i tjänster
och möjligheter det digitala samhället skapar,
var de än bor. Ett sådant exempel är Sofia som
bor i en liten by utanför Storuman i södra
Lappland. Från sin bostad, och den livskvalité
hon beskriver att livet nära naturen och fjällen
ger henne, kan hon ändå utföra sitt unika arbete,
nämligen att ansvara för 230 000 värphöns och
äggproduktionen i Skåne, 100 mil bort tack vare
möjligheterna som ges genom välfungerande
fibernät. Många nya arbetssätt, till exempel inom
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Waystream är med och skapar förutsättningar
för dessa nya sätt att bo, arbeta och ta del av
det samhället erbjuder. Distansarbete är inte
minst en viktig möjlighet för att skapa bättre
livskvalitet för människor samtidigt som det
också innebär klimatnytta när färre jobbresor
behövs. Andra marknader, som Tyskland och
Österrike, liknar den svenska. Det är lokala
energibolag som står för en stor del av
fiberutbyggnaden. Därför är också vår långa
erfarenhet från den svenska utbyggnaden
välkommen då man fortfarande på dessa
växande marknader befinner sig i ett tidigt stadie.
Våra exempel och erfarenheter från Sverige och
Norden ger kunder en skjuts framåt.

Svindlande nya möjligheter
Vår nya portfölj med snabbare switchar och routrar
har tagits emot väl. De första installationerna i fält
är nu igång och vi befinner oss i olika stadier
av testning och utvärdering hos flera kunder.
Befintliga kunder väljer vid många tillfällen att
gå över till de nya produkterna ASR8000 och
MS7000 för sin fortsatta utbyggnad och flera
kunder har också initierat projekt för uppgradering
av äldre utrustning. Flera sådana affärer har
meddelats nyligen och idag representerar lagda
order och avtal förmodligen världens största
utbyggnad av 10Gbit/s bredbandsnät. Över
25 000 kundanslutningar i Norden kommer
under 2020 vara anslutna där denna höga
hastighet kan uppnås. För 25-30 år sedan
kunde en typisk hårddisk vara på 50Mbyte.
Med den hastighet vi nu levererar skulle det ta
mindre än en sekund att fylla dåtidens hårddisk.
En långfilm med hög kvalitet kan laddas hem på
mindre än en minut. Möjligheterna detta skapar
är svindlande.

Telemetri – lansering av ny programvara
Telemetri gör att våra kunder kan få en aktiv
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I Sverige står stadsnät, ofta offentligt ägda,
för en stor del av denna infrastruktur och vi
ligger som nation långt fram i utbyggnad av
fiber till alla hushåll och fastigheter. Dock är
fiberutbyggnaden lite försenad i relation till
regeringens ursprungliga plan. I mars 2019
släppte Post- och Telestyrelsen statistik som
visade att utbyggnadstakten av bredband saktat
in. I storstäderna är utbyggnaden nästan 100
procent medan landsbygden fått vänta. Närmare
80 procent av svenskarna har bra tillgång till
fiber och snabba tjänster. De närmsta åren
behöver Sverige snabba upp med åtgärder för
att nå bredbandsmålet 2025. Waystreams
främsta kunder i Sverige, stadsnäten, kommer
fortsätta att investera miljardbelopp i
fiberutbyggnad och vi har redan en bra
etablerad marknad med välfungerande
relationer till stadsnäten, vilket gör att de
ofta väljer oss som leverantör.

området Life Science är också helt beroende av
stabila och snabba nät.

istället för en re-aktiv status på läget i sina nät.
Waystreams nya programvara ger driftorganisationer mölighet att utnyttja Artificiell
Intelligens (AI). Den nya styrprogramvaran,
kallad iBOS, används på våra switchar och
routrar. Traditionell, passiv övervakning av
länkar och utrustning är numera inte tillräckligt
för att avgöra att allt kritisk infrastruktur
fungerar normalt. Stadsnätsoperatörer behöver
en inblick i hur nätet fungerar på en djupare
nivå. Telemetrifunktionen i Waystreams
access switchar skapar en unik möjlighet att få
ut diagnostik och statusinformation från våra
produkter. Detta skapar en fördjupad insikt i hur
nät och tjänster fungerar och gör det möjligt
för våra kunder att snabbare identifiera
förändringar som kan leda till problem eller att
åtgärda mer komplicerade fel som skapar
störningar för användarna i nätet.

4 274 (30 106) tkr. I 2018 års siffra ligger en extra
nedskrivning på 20 937 tkr. Rörelseresultatet
uppgick till 9 735 (-30 965) tkr. Resultat före
skatt uppgick till 9 221 (-31 235) tkr. Resultat
per aktie uppgick till 1,0 (-3,7) kr.

Så gör vi nätet smartare
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Telematri är viktigt eftersom känsligheten för
störningar ökar i takt med samhällets digitalisering. Vi hjälper därmed nätet att bli smartare
och dra nytta av teknikutveckling inom andra
områden som artificiell intelligens för att stötta
driftsorganisationen i sitt viktiga arbete. Ju
stabilare nätet är desto färre fel att avhjälpa och
desto snabbare kan det återställas vid störning.
Därför betyder Telemetri att kunder och användare kan förlita sig än mer på infrastrukturen.

Intäkter
Koncernens nettoomsättning för 2019 uppgick
till 65 662 (70 009) tkr, en minskning med
6 % jämfört med samma period föregående år.
Försäljningen i Sverige står för 62 (46) % av den
totala omsättningen. Våra nordiska grannar står
för 30 (45) % och omsättningen utanför Norden
står för 8 (9) %.

Resultatkommentarer
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA,
för helåret uppgick till 14 009 (-859) tkr.
Kostnaderna har minskat med 23 % jämfört med
förra året. I 2018 års siffra ligger ett avgångsvederlag på 1 734 tkr. Bruttomarginalen är 55
(50) %. Under 2019 har det aktiverats arbete för
utveckling med 8 744 (4 748) tkr. Av- och
nedskrivningarna för perioden uppgick till
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Det fjärde kvartalet (1 okt – 31 dec)
Omsättningen uppgick till 24 758 (12 680) tkr,
en ökning med 95%. Det är framförallt
försäljningen på den svenska marknaden som
ökat. Rörelseresultatet uppgick till 6 103
(-27 020) tkr. Resultat före skatt uppgick till
5 986 (-27 127) tkr. I 2018 års siffra ligger en
extra nedskrivning på 20 937 tkr. Resultat per
aktie uppgick till 0,6 (-3,2) kr.

(4 000) tkr.
Den finansiering bolaget har bedöms i nuläget
vara tillräcklig för verksamheten.

Personal
Waystreams koncern hade i medeltal 16 (21)
fulltidsanställda under januari till december
2019. Antalet anställda i koncernen per den 31
december 2019 uppgick till 15 (21).

Investeringar

Risker och osäkerheter i verksamheten

Under 2019 har vi investerat 8 744 (4 748) tkr i
produktutveckling, aktiverat arbete.

Bolagets risker och riskhantering har inte
väsentligt förändrats sedan upprättandet av
årsredovisningen för 2018.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten
2019 uppgick till 11 563 (3 378) tkr och efter
investeringsverksamhet till 3 930 (-1 269) tkr.
Förbättringen i kassaflöde förklaras med främst
ett bättre resultat. Investeringarna är främst
produktutveckling. Finansiering är förändring av
nyttjande av krediter samt nyemissionslikvid.
Eget kapital för koncernen uppgick per 31
december 2019 till 26 205 (16 325) tkr. Kassa
och bank uppgick till 5807 (1 859) tkr, beviljad
checkkredit 6 000 (6 000) tkr, beviljad
factoringkredit 2 000 (2 000) tkr, utnyttjade
krediter 6 054 (6 726) tkr samt lån 3 000

Transaktioner med närstående
Koncerninterna transaktioner, såsom tillhandahållande 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 31 december 2019 inklusive ränta är 726 tkr
till Severin Invest AB och 1 124 tkr till Robert
Idegren Holding AB, de båda representerar
vardera mer än 10 % av aktierna, samt 208 tkr
till styrelseledamot Heléne Köhler med bolaget
MH Köhler Invest AB.

Kista 13 februari 2020

2020-04-23

Styrelsen i Waystream Holding AB (publ)
Org nr 556904-6476

Delårsrapport Q1 2020 publiceras.

2020-04-29
Årsredovisning för 2019 publiceras.

2020-05-20
Årsstämma 2019.
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Denna rapport har inte granskats av bolagets
revisorer.
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Finansiell kalender

Redovisningsprinciper
Waystream tillämpar årsredovisningslagen Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernredovisningar för tidigare år finns på bolagets
hemsida www.waystream.com

Koncernens resultaträkning i sammandrag
2019
okt-dec

2018
okt-dec

2019
jan-dec

2018
jan-dec

Nettoomsättning
Aktiverade arbeten
Rörelsens intäkter

24 758
594
25 352

12 680
1 237
13 917

65 662
8 744
74 406

70 009
4 748
74 757

Kostnad för såld vara
Bruttoresultat

-10 755
14 597

-7 248
6 669

-29 498
44 908

-35 283
39 474

-3 419
-3 884

-3 953
-6 481

-13 180
-17 553

-16 221
-23 939

-1 408
217
6 103

-23 138
-117
-27 020

-4 274
-166
9 735

-30 106
-173
-30 965

-117
5 986

-107
-27 127

-514
9 221

-270
-31 235

-1 360
4 626

5 482
-21 645

-2 167
7 054

6 293
-24 942

Belopp i tkr

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av immateriella
och materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
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Skatt
Periodens nettoresultat
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Koncernens balansräkning i sammandrag
2019
31 dec

2018
31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

20 201
146
5 486
25 833

15 651
226
7 565
23 442

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

4 461
16 086
140
1 349
5 807
27 843
53 676

6 294
7 435
81
1 423
1 859
17 092
40 534

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet eget kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital

780
45 601
-20 176
26 205

681
42 917
-27 273
16 325

40
40

19
19

0
0

1 000
1 000

4 116
2 938
10 722
48
4 339
5 268
27 431
53 676

4 730
2 996
5 550
88
3 041
6 785
23 190
40 534

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Belopp i tkr

Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag
2019
okt-dec

2018
okt-dec

2019
jan-dec

2018
jan-dec

Belopp vid periodens början

21 607

37 929

16 325

41 201

Övrigt tillskjutet kapital
Periodens resultat
Valutakursdifferenser
Belopp vid periodens utgång

70
4 626
-98
26 205

-21 645
41
16 325

2 783
7 054
43
26 205

-24 942
66
16 325

2019
okt-dec

2018
okt-dec

2019
jan-dec

2018
jan-dec

Resultat före skatt
Avskrivningar
Övriga justeringar
Betald inkomstskatt
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

5 985
1 408
-43
-39
-113
7 198

-27 127
23 138
-1 082
100
6 698
1 727

9 220
4 274
46
-127
-1 850
11 563

-31 235
30 106
-266
61
4 712
3 378

Investeringsverksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

-595
-2 172
4 431

-345
-1 520
-138

-8 744
1 111
3 930

-4 983
336
-1 269

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

1 410
-34
5 807

1 977
20
1 859

1 859
18
5 807

3 088
40
1 859

Belopp i tkr

Koncernens kassaflöde i sammandrag
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Belopp i tkr
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Nyckeltal för koncernen
Belopp i tkr
Intäktsförändring %
Bruttomarginal %
Rörelsemarginal %
Vinstmarginal %
Soliditet %
Omsättning per anställd
Medelantal anställda
Genomsnittligt antal aktier
Antal aktier vid periodens slut
Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr
Aktiekurs vid periodens utgång

2019
okt-dec

2018
okt-dec

2019
jan-dec

2018
jan-dec

95,3%
56,6%
24,7%
18,7%
1 651
15
7 798 828
7 798 828
0,6
4,22

-43,0%
42,8%
-213,1%
-170,7%
634
20
6 808 620
6 808 620
-3,2
3,10

-6,2%
55,1%
14,8%
10,7%
48,8%
4 104
16
7 088 049
7 798 828
1,0
3,4
4,22

-12,7%
49,6%
-44,2%
-35,6%
40,3%
3 334
21
6 808 620
6 808 620
-3,7
2,4
3,10

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.

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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Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter under 2019 uppgick till 2 820 (6 639) tkr, och utgörs till 100% av ersättning för
tjänster från bolaget till koncernen. Resultat före skatt uppgick till -680 (-19 419) tkr. I 2018 års siffra
ligger ett aktieägartillskott som lämnats till dotterbolaget för att täcka kapitalbrist. 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.

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
2019
okt-dec

2018
okt-dec

2019
jan-dec

2018
jan-dec

705
705

2 811
2 811

2 820
2 820

6 639
6 639

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

-312
-505

-409
-2 520

-676
-2 590

-1 448
-5 898

-3
-115

-4
-122

-13
-459

-13
-720

Finansnetto
Resultat före skatt

-33
-148

-18 887
-19 009

-221
-680

-18 699
-19 419

Skatt på periodens resultat
Periodens nettoresultat

21
-127

-92
-19 101

133
-547

-9
-19 428

Belopp i tkr
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Nettoomsättning
Rörelsens intäkter
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i tkr

2019
31 dec

2018
31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

10
21 917
21 927

22
21 695
21 717

Omsättningstillgångar
Fordringar koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

1 020
75
97
1 794
2 986
24 913

2 768
23
70
249
3 110
24 827

780
780

681
681

Summa eget kapital

21 815
-547
21 268
22 048

38 559
-19 428
19 131
19 812

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

95
0
2 181
589
2 865
24 913

0
2
2 367
2 646
5 015
24 827

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat
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Kort om Waystream
•
•
•
•
•

Svenskt företag med huvudkontor I Kista utanför Stockholm, grundades 2001.
Säljer och utvecklar avancerade produkter för 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.

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
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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
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