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Koncernen i sammanfattning

Koncernen i sammanfattning
Belopp i tkr

2020
jan-mar

2019
jan-mar

2019
jan-dec

Nettoomsättning 19 253 14 812 65 662
Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA)* 3 245 1 917 14 009
Rörelseresultat (EBIT)* 1 838 1 149 9 735
Resultat före skatt 1 778 1 034 9 221
Rörelsemarginal* 9,5% 7,8% 14,8%
Vinst per aktie 0,2 0,1 1,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 526 6 262 11 563
Balansomslutning 47 844 45 599 53 676
Soliditet* 60,1% 37,8% 48,8%

• Nettoomsättningen ökade med 30% jämfört med samma period föregående år, 19 253 (14 812) tkr.
• Rörelseresultat uppgick till 1 838 (1 149) tkr för perioden. 
• Resultat efter skatt uppgick till 1 366 (763) tkr. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 526 (6 262) tkr.
• Resultatet per aktie uppgick till 0,2 (0,1) kr.

Sammanfattning

Samtliga våra siffror är mer positiva jämfört med samma period föregående år. Det gäller allt ifrån 
nettoomsättning, marginal , resultat före skatt, rörelseresultat till resultat per aktie. Efter en framgångsrik 
lansering av vår nya produktportfölj under sista halvåret 2019 ser vi nu under 2020 att intresset för vår 
nya generation switchar växer sig allt starkare. I spåret av Coronaviruset och med inställda mässor har vi 
ökat antalet virtuella kundmöten. Vi upplever att det tas emot positivt, både under säljmöten och under 
produktgenomgångar men även gällande specifika lösningar såsom våra unika telemetrilösningar. En 
snabb och tillförlitlig fiberinfrastruktur håller samhället igång när människor tvingas begränsa sin vardag, 
det ökar efterfrågan på våra produkter.

Susanne Torrbacka 
Tillförordnad VD

Perioden i sammandrag

Första kvartalet (1 januari - 31 mars)

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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När jag avslutade årets sista finansiella rapport 
med att säga att jag såg fram emot ett spännande 
år 2020 hade jag lika lite som någon annan en 
aning om exakt hur ”spännande” det skulle bli. Att 
det skulle bestå av ett Coronavirus, som lägger 
städer ödsliga och håller människor och företag 
gisslan över hela världen. Just vårt företag har inte 
påverkats negativt eftersom inga stadsnät vill vara 
utan produkter i en tid där digital kommunikation 
är viktigare än någonsin. Det behövs tillförlitliga 
och stabila fiberbaserade nätverk och Waystreams 
produkter är gjorda för att optimera nätverken. 
Vi känner förstås av Coronapandemin genom att 
försäljningsaktiviteter i form av events och möten 
blir ändrade till virtuella möten och genom att 
mässor är inställda. Den här ovanliga tidsepoken 
kommer sätta sin prägel på allas vår gemensamma 
framtid. Där har Waystream en central roll i att 
skapa optimala tekniska förutsättningar för nya 
sätt att bo och arbeta och för allas lika möjligheter. 
Sverige har ett av världens mest och bäst utbyggda 
fibernät. Tack vare detta kan hundratusentals 
tjänstemän utföra sitt arbete från hemmet. Det 

hjälper hålla ekonomin igång samtidigt som 
det bekämpar virusspridningen genom social 
distansering. Fibernäten är till del räddaren i nöden 
för att möjliggöra detta och för att bibehålla sociala 
kontakter, även privata. Videokonferenser har ersatt 
möten, resor och kundbesök. Distansutbildning har 
helt plötsligt blivit den nya vardagen för elever över 
hela världen.

I början på året genomförde vi en mindre riktad 
emission genom kvittning av lån, vilket är positivt 
för bolagets kassa. Vi har under kvartalet fortsatt 
skriva affärsavtal i ett sunt tempo. Av förklarliga 

Tf VD Susanne Torrbacka kommenterar kvartalet

Fibernät är räddaren i nöden

Vi inledde året med en order för 
uppgradering av 15 000 kund- 
anslutningar till 10Gbit/s i en  
dansk operatörs bredbandsnät.

Susanne Torrbacka  
Tillförordnad VD
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skäl har befintliga och nya kunders möjligheter 
att testa och utvärdera våra produkter påverkats 
när myndighetsbeslut försätter befolkningen i 
karantän, något som har skett i många länder i 
Europa. Intresset för våra produkter är dock fortsatt 
stort och vi använder digitala plattformar för att 
demonstrera och informera om våra produkters 
egenskaper. Telemetri-funktionen som underlättar 
för operatörer att jobba med driften av sina nät 
röner också stor uppmärksamhet. Genom vår 
nya partner, KLAR Kabelschutz, tecknade vi ett 
ramavtal i Bayern. Det är energibolaget SÜC GmbH 
som lagt en första beställning på switchar från vår 
MS7000-serie för sin fortsatta utbyggnad av ett 
fiberbaserat bredbandsnät i staden Coburg med 
omnejd.

Annars är det främst större affärer i Skandinavien 
som drivit försäljningen under årets första kvartal. 
Vi inledde året med en order för uppgradering av 
15 000 kundanslutningar till 10Gbit/s i en dansk 
operatörs bredbandsnät. Ordern är kopplad till det 
ramavtal som undertecknades i slutet av december 
2019 och operatören har nu påbörjat installation av 
vår switch ASR8048. I Norge fick vi genom vår norska 
partner NetNordic en order på cirka 2 500 portar 
10Gbit/s access. Beställningen avser leveranser 
till fyra norska stadsnät där Waystreams nya 
ASR8000 switch kommer användas för utbyggnad.

Intresset för vår nya generation switchar är stort. Corona-viruset visar 
på fördelarna med att kunna tillgå en snabb fiberinfrastruktur för att  
hålla samhället igång när människor tvingas begränsa sin vardag. När 
distansarbete, distansutbildning och användning av tjänster i molnet 
ökar gäller det att operatörerna bygger snabba nät. Det är just detta 
ASR8000 är gjord för.

Fredrik Nyman  
produktchef Waystream

Leverans sker under andra och tredje kvartalet 
2020. På vår hemmamarknad Sverige har vi tagit 
flertalet nya affärer. Årjäng Stadsnät valde att 
uppgradera stadsnätet för cirka 3 000 kunder med 
hjälp av de nya switcharna ASR8000 och MS7000. 
Med det får Årjäng Stadsnät en robust och snabb 
fiberaccess som är enkel att drifta samtidigt 
som de nu ges bättre möjligheter för tillväxt och 
expansion. I sydöstra Sverige valde ytterligare 
en stadsnätsoperatör vår MS7000 switch för 
sin fortsatta utbyggnad och uppgradering. I en 
första beställning handlar det om cirka 5 500 
anslutningar. Att Waystream fortsätter utveckla 
sina plattformar med nya funktioner som till 
exempel telemetri bidrog till att operatören valde 
Waystream. Kvartalet avslutades med en större 
order i Skåne där ett stadsnät beställde ett antal 
ASR8000-10Gbit/s switchar. Stadsnätet kommer 
därmed tillhöra den exklusiva skaran av snabbaste 
stadsnäten i Sverige tack vara att de bytt till våra 
nya flaggskeppsprodukter.

Vi möter nästa kvartal med starka siffror, 
fördjupade kundkontakter och en innerlig 
önskan om att pandemin snart släpper greppet 
om samhället. Under tiden ser vi världen 
förändras på flera sätt, men inte nödvändigtvis 
bara till det sämre.

Var rädda om er!
Susanne Torrbacka

Tillförordnad VD
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stunden sinat. Waystream har tidigare poängterat 
miljöaspekten som en viktig anledning att 
uppmuntra till distansarbete när nu fibernäten 
ger oss möjligheten. Nu har vi svart på vitt vilken 
enormt positiv effekt detta kan ha.

Nya innovationer kan förväntas i 
pandemins spår 
Pandemin gör att många fler får upp ögonen för 
de möjligheter som den digitala infrastrukturen 
skapar. Även om ingen önskar att dagens läge 
ska bli det nya normala, så kommer den här tiden 
onekligen sätta sin prägel på vår gemensamma 
framtid. Nya innovationer kan förväntas. 
En ökad acceptans för distansarbete och 
distansutbildning. Vikten av en väl fungerande 
fiberinfrastruktur. Waystream har en central roll i 
att skapa förutsättningar för dessa nya sätt att bo, 
arbeta och ta del av det samhället erbjuder. Våra 
lösningar och nya produktserier bidrar till att detta 
är möjligt. 

Odramatisk utfasning
Det är så stor efterfrågan på vår nya MR7000 
och ASR8000-serier att vi har påbörjat en 
helt odramatisk utfasning av produktserierna 
ASR6000 och MS4000. Produktlanseringen av 
MS7 och ASR DC i Tyskland var planerade att 
presenteras på Fiberdays, den stora mässan 
arrangerad av Breko. Fiberdays har nu flyttats till 
hösten 2020, medan vårt försäljningsarbete med 
att nå tyska beslutsfattare i stadsnäten oförtrutet 
pågår via telefon och digitala möten.  

Marknaden

Nu ställs fiberinfrastrukturen på prov 
För Waystream är fibernät fundamentala för att 
skapa kommunikation och utveckling som gör 
samhället bättre. Detta är essensen av bolagets 
vision och vår uppgift är att underlätta för 
operatörer att bygga och driva fibernät. Under 
kvartalet har verkligheten ställts på ända. Gatorna 
i världen ekar tomma och många näringar är i kris 
som en konsekvens av att samhället tar sig an 
Coronaviruset. Ändå finns det ljusglimtar och en 
av dem är fiberinfrastrukturen, som nu ställs på 
prov, ännu så länge väl svarar upp mot den 
utmaning som ökning i kommunikation ger. 

Än står näten pall för trycket
Våra kunder ser en trafikökning i sina nät, främst 
på dagtid, vilket är ett resultat av ökat hemarbete, 
men näten står pall.  En utbyggnad och upp-
gradering kommer dock att behövas inför 
framtiden och många delar av Europa ligger långt 
efter Sverige. Waystreams produkter är därför 
efterfrågade och våra kunder räknar med att 
komma tillbaka till ett normalläge med fortsatt 
utbyggnad. Coronapandemin visar på styrkan i att 
ha en väl fungerande fiberinfrastruktur men också 
på områden som behöver förbättras. 

Bättre miljö med distansarbete
Det digitala samhället som för ett par månader 
sedan var en visionär framtid är helt plötsligt och 
ofrivilligt redan här. Bland nyhetsrapporteringen 
runt pandemin kommer också enstaka inslag om 
hur miljön förbättrats och naturen till del påbörjat 
en återhämtning när den mänskliga aktiviteten för 
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Fakta om våra nya produkter
Våra nya produkter är ytterst lämpade för 
den tyska marknaden, där vi är igång med att 
lansera dem. Produkterna har en 48V DC ström 
istället för 220V AC som är det vanliga. Den tyska 
marknaden har redan kopplingsskåp på plats 
för det. I Tyskland finns teknikskåp, så kallade 
technikschrank, där det redan finns 48V DC kraft. 
Sådana skåp har ofta inbyggd batteribackup för 
att skydda mot avbrott i strömförsörjning. Med 
utökad temperatur (-20 till +70C) klarar våra 
nya switchar extrema installationsmiljöer – ofta 
saknas luftkonditionering i dessa typer av skåp, 
vilket gör att det kan bli kallt på vintern och varmt 
på sommaren. Våra produkter sticker ut positivt 
jämfört med konkurrenternas. 

Telemetri
Situationen i världen är så unik i dessa 
Covid-19-tider och det är först nu vi riktigt kan 
se om näten klarar av att så många människor är 
inne samtidigt för att jobba via digitala plattformar, 
spela spel, kika på strömmade tjänster och handla 
varor. Detta, ofrivilliga, stresstest har riktad stads-
nätoperatörernas uppmärksamhet på behovet 
av att få en djupare förståelse för stabiliteten i 
sina nät. Denna insikt kan uppnås med hjälp av 
telemetri och aktiv mätning av tjänstekvalitet 
och är funktioner som vi redan lagt in i våra 
access-switchar för stadsnät. Telemetri finns 
därför redan i en del leverantörers utrustning. 
Det innebär att många svenska stadsnät besitter 
förmågan att använda detta redan idag. Vi är 
relativt ensamma på marknaden om att ha denna 
goda mätmöjlighet i access-switchar för fibernät. 
I kombination med mätfunktioner för tjänste-
kvalitet blir vår lösning extra värdefull och vi får 
många återkopplingar från kunder som är 
intresserade av tekniken. Flera kunder är redan 
igång med tester. 

Intäkter
Koncernens nettoomsättning för första kvartalet 
uppgick till 19 253 (14 812) tkr, en ökning med 
30% jämfört med samma period föregående år. 
Försäljningen i Sverige står för 31 (31) % av den 
totala omsättningen. Våra nordiska grannar står 
för 46 (59) % och omsättningen utanför Norden 
står för 23 (10) %.

Resultatkommentarer
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, för 
första kvartalet uppgick till 3 245 (1 917) tkr. 
Bruttomarginalen är 61 (49) %. Under 2020 har 
det aktiverats arbete för utveckling med 843
(2 823) tkr. Av- och nedskrivningarna för 
perioden uppgick till 1 407 (768) tkr. 
Rörelseresultatet uppgick till 1 838 (1 149) tkr. 
Resultat före skatt uppgick till 1 778 (1 034) tkr. 
Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,1) kr.
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Investeringar 
Under första kvartalet 2020 har vi investerat 843 
(2 824) tkr i produktutveckling, aktiverat arbete.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten 2020 
uppgick till 4 526 (6 262) tkr och efter investe-
ringsverksamhet till 382 (3 308) tkr. Förändringen i 
kassaflöde förklaras främst med minskade skulder 
samt avbetalning av lån. Finansiering är förändring 
av nyttjande av krediter, minskning av lån samt 
nyemissionslikvid.

Eget kapital för koncernen uppgick per 31 mars 
2020 till 28 773 (17 224) tkr. Kassa och bank 
uppgick till 6 271 (5 224) tkr, beviljad checkkredit 
6 000 (6 000) tkr, beviljad factoringkredit 2 000
(2 000) tkr, utnyttjade krediter 1 977 (6 596) tkr 
samt lån 750 (2 000) tkr. 

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

Personal
Waystreams koncern hade i medeltal 14 (17) 
fulltidsanställda under första kvartalet 2020. 
Antalet anställda i koncernen per den 31 mars 
2020 uppgick till 14 (15).

Risker och osäkerheter i verksamheten
Bolagets risker och riskhantering har inte 
väsentligt förändrats sedan upprättandet av 
årsredovisningen för 2019.

Transaktioner med närstående
Koncerninterna transaktioner, såsom 
tillhandahållande av exempelvis produkt-
utveckling mellan dotterbolagen, är en del av 
koncernens verksamhet.

Waystream Holding AB har löst alla utestående 
lån till ägarna per den 31 mars 2020. 

Finansiell kalender

2020-04-29
Årsredovisning för 2019 publiceras.

2020-05-20
Årsstämma 2019.

Kista 23 april 2020
Styrelsen i Waystream Holding AB (publ)
Org nr 556904-6476

Denna rapport har inte granskats av bolagets 
revisorer.



9

D
el

år
sr

ap
p

or
t 

ja
nu

ar
i –

 m
ar

s 
20

20
 W

ay
st

re
am

 H
ol

di
ng

 A
B

 (
p

ub
l)

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

Finansiella rapporter

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Belopp i tkr
2020

jan-mar
2019

jan-mar
2019

jan-dec

Nettoomsättning 19 253 14 812 65 662
Aktiverade arbeten 843 2 823 8 744
Övriga rörelseintäkter 6 0 0
Rörelsens intäkter 20 102 17 635 74 406

Kostnad för såld vara -7 578 -7 507 -29 498
Bruttoresultat 12 524 10 128 44 908

Övriga externa kostnader -4 982 -3 660 -13 180
Personalkostnader -4 297 -4 418 -17 553
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -1 407 -768 -4 274
Övriga rörelsekostnader 0 -133 -166
Rörelseresultat 1 838 1 149 9 735

Finansnetto -60 -115 -514
Resultat före skatt 1 778 1 034 9 221

Skatt -412 -271 -2 167
Periodens nettoresultat 1 366 763 7 054
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Koncernens balansräkning i sammandrag 

Belopp i tkr
2020

31 mar
2019

31 mar
2019

31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 19 657 17 727 20 201
Materiella anläggningstillgångar 126 206 146
Finansiella anläggningstillgångar 5 074 7 294 5 486
Summa anläggningstillgångar 24 857 25 227 25 833

Omsättningstillgångar
Varulager 4 626 7 381 4 461
Kundfordringar 10 593 6 377 16 086
Övriga kortfristiga fordringar 218 85 140
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 279 1 305 1 349
Kassa och bank 6 271 5 224 5 807
Summa omsättningstillgångar 22 987 20 372 27 843
SUMMA TILLGÅNGAR 47 844 45 599 53 676

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 807 681 780
Övrigt tillskjutet eget kapital 46 375 42 917 45 601
Annat eget kapital inklusive årets resultat -18 409 -26 374 -20 176
Summa eget kapital 28 773 17 224 26 205

Avsättningar
Övriga avsättningar 840 19 40
Summa avsättningar 840 19 40

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 750 0
Summa långfristiga skulder 0 750 0

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 0 4 627 4 116
Skulder till kreditinstitut 2 727 3 219 2 938
Leverantörsskulder 6 609 8 908 10 722
Aktuella skatteskulder 0 21 48
Övriga kortfristiga skulder 1 009 3 029 4 339
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 886 7 802 5 268
Summa kortfristiga skulder 18 231 27 606 27 431
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 47 844 45 599 53 676
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Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag 

Belopp i tkr
2020

jan-mar
2019

jan-mar
2019

jan-dec

Belopp vid periodens början 26 205 16 325 16 325
Övrigt tillskjutet kapital 1 026 0 2 783
Periodens resultat 1 366 763 7 054
Valutakursdifferenser 176 136 43
Belopp vid periodens slut 28 773 17 224 26 205

Koncernens kassaflöde i sammandrag 

Belopp i tkr
2020

jan-mar
2019

jan-mar
2019

jan-dec

Resultat före skatt 1 778 1 034 9 221
Avskrivningar 1 407 768 4 274
Övriga justeringar 894 79 45
Betald inkomstskatt -48 -67 -127
Förändring av rörelsekapital 495 4 448 -1 850
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 526 6 262 11 563

Investeringsverksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamheten -843 -2 824 -8 744
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 301 -130 1 111
Periodens kassaflöde 382 3 308 3 930

Likvida medel vid periodens början 5 807 1 859 1 859
Kursdifferens i likvida medel 82 57 18
Likvida medel vid periodens slut 6 271 5 224 5 807
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Nyckeltal för koncernen

Belopp i tkr
2020

jan-mar
2019

jan-mar
2019

jan-dec

Intäktsförändring % 30,0% -32,5% -6,2%
Bruttomarginal % 60,6% 49,3% 55,1%
Rörelsemarginal % 9,5% 7,8% 14,8%
Vinstmarginal % 7,1% 5,2% 10,7%
Soliditet % 60,1% 37,8% 48,8%
Omsättning per anställd 1 375 871 4 104
Medelantal anställda 14 17 16
Genomsnittligt antal aktier 7 992 353 6 808 620 7 088 049
Antal aktier vid periodens slut 8 069 763 6 808 620 7 798 828
Vinst per aktie, kr 0,2 0,1 1,0
Eget kapital per aktie, kr 3,6 2,5 3,7
Aktiekurs vid periodens utgång 5,70 3,64 4,22

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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Belopp i tkr
2020

jan-mar
2019

jan-mar
2019

jan-dec

Nettoomsättning 836 808 2 820
Rörelsens intäkter 836 808 2 820

Övriga externa kostnader -306 -350 -676
Personalkostnader -703 -360 -2 590
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -3 -3 -13
Rörelseresultat -176 95 -459

Finansnetto -18 -74 -221
Resultat före skatt -194 21 -680

Skatt på periodens resultat 41 -5 133
Periodens nettoresultat -153 16 -547

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter för första kvartalet 2020 uppgick till 836 (808) tkr, och utgörs till 100%  
av ersättning för tjänster från bolaget till koncernen. Resultat före skatt uppgick till -194 (21) tkr.  
Skillnad i resultat härrör till personalkostnader under perioden. Moderbolaget har 1 (1) anställd. 
Moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer avviker inte väsentligt från koncernens.
Inga väsentliga närståendetransaktioner utöver de ovan nämnda har skett under perioden.

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

Belopp i tkr
2020

jan-mar
2019

jan-mar
2019

jan-dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 6 19 10
Finansiella anläggningstillgångar 21 958 21 690 21 917
Summa anläggningstillgångar 21 964 21 709 21 927

Omsättningstillgångar
Fordringar koncernföretag 409 2 308 1 020
Övriga kortfristiga fordringar 47 23 75
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 148 143 97
Kassa och bank 1 502 273 1 794
Summa omsättningstillgångar 2 106 2 747 2 986
SUMMA TILLGÅNGAR 24 070 24 456 24 913

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 807 681 780

807 681 780
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 22 267 19 130 21 815
Periodens resultat -153 16 -547

22 114 19 146 21 268
Summa eget kapital 22 921 19 827 22 048

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 26 47 95
Aktuella skatteskulder -43 -25 0
Övriga kortfristiga skulder 187 2 427 2 181
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 979 2 180 589
Summa kortfristiga skulder 1 149 4 629 2 865
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 070 24 456 24 913
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Kontaktinformation
Waystream Holding AB 
Org nr 556904-6476

Färögatan 33
164 51 KISTA, Sverige
Telefon: +46(0)8-562 69 450
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 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.






