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Waystream Holding AB (publ)

Delårsrapport Q2
januari – juni 2020
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• Nettoomsättningen ökade med 89% jämfört med samma period föregående år, 27 373 (14 502) tkr.
• Rörelseresultat uppgick till 5 985 tkr för perioden jämfört med 2 054 tkr för samma period föregående år. 
• Resultat efter skatt uppgick till 4 627 (1 457) tkr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 665 (-533) tkr.
• Vinst per aktie uppgick till 0,6 (0,2) kr.

Första sex månaderna (1 januari – 30 juni)

• Nettoomsättningen ökade med 59% jämfört med samma period föregående år, 46 626 (29 314) tkr.
• Rörelseresultat uppgick till 7 823 tkr för perioden jämfört med 3 203 tkr för samma period föregående år. 
• Resultat efter skatt uppgick till 5 993 (2 220) tkr. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 191 (5 729) tkr.
• Vinst per aktie uppgick till 0,7 (0,3) kr.

Sammanfattning

Vi avslutade kvartalet med mycket positiva siffror, faktiskt det bästa kvartal någonsin i Waystreams 
historia. Nettoomsättningen ökade med 89 procent jämfört med samma period förra året och resultat 
före skatt blev 5 956 (1 898) tkr. En bidragande faktor till de starka försäljningssiffrorna är, förutom 
lyckade lanseringar av nya produktportföljer, att många kunder köper på sig produkter i en snabbare takt 
än vanligt. Ingen vill riskera att bli utan switchar och routrar samtidigt som behovet av stabil och snabb 
uppkoppling blivit ännu tydligare i spåren av Coronapandemin. Pålitlig fiberinfrastruktur har blivit 
avgörande i det som nu benämns ”det nya normala” livet och det medverkar till att öka efterfrågan på 
våra produkter. 

Susanne Torrbacka 
Tillförordnad VD

Perioden i sammandrag

Andra kvartalet (1 april – 30 juni)

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.

Koncernen i sammanfattning

Koncernen i sammanfattning
Belopp i tkr

2020
apr-jun

2019
apr-jun

2020
jan-jun

2019
jan-jun

2019
jan-dec

Nettoomsättning 27 373 14 502 46 626 29 314 65 662
Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA)* 7 450 2 821 10 695 4 738 14 009
Rörelseresultat (EBIT)* 5 985 2 054 7 823 3 203 9 735
Resultat före skatt 5 956 1 898 7 734 2 932 9 221
Rörelsemarginal* 21,9% 14,2% 16,8% 10,9% 14,8%
Vinst per aktie 0,6 0,2 0,7 0,3 1,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 665 -533 8 191 5 729 11 563
Balansomslutning - - 52 510 42 556 53 676
Soliditet* - - 63,2% 43,8% 48,8%
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Som vi har tjatat genom åren! Om vikten av 
pålitliga, stabila och flexibla nät för digital 
kommunikation och bra produkter som stödjer 
fibernätskommunikation. Under cirka 20 
år har våra produkter och våra visioner om 
det uppkopplade samhället varit delaktiga i 
att leda bredbandsutbyggnaden inte bara i 
Sverige utan också i övriga Europa. Sen sköljde 
Coronapandemin över världen och inget blev sig 
likt igen. Det nya normala har med all tydlighet 
visat vikten av stabila nät för hemarbete, för 
skola, för träning, för att sköta sociala kontakter 
och mycket mer. Den här typen av resfria möten 
mellan människor lär bli permanenta. Också 
sättet på vilket vi sköter sjukvård, utbildning och 
konsumenttjänster har fått ökad uppmärksamhet 
i spåren av Corona. Digitala arbetssätt omfamnas 
på ett aldrig tidigare skådat vis och det kommer 
förändra samhällen i grunden. Vår kundbas ser 
nu tydligare hur Waystream kan tillgodose de 
ökade behoven av att optimera trafiken i näten. 
I Sverige och Danmark har det varit tekniskt 
enkelt för människor att arbeta hemma, men 
däremot lider andra europeiska länder genom 
att inte ha lika välfungerande uppkopplingar. 
På dessa marknader ämnar vi göra skillnad och 
har därför på sistone intensifierat våra sälj- och 
marknadsaktiviteter, särskilt på den potentiellt 
mycket stora tyska marknaden. 

I konkreta siffror innebär den ökade försäljningen 
att vi stängde böckerna om vårt bästa kvartal 
någonsin. Inför sommaren står vi därför med 
ett bra plus på sista raden. Till viss del beror de 
positiva siffrorna på att kunderna har ändrat 
beteende. Där de flesta förut lagt beställningar 
i ett välbekant kontinuerligt flödestempo, väljer 
många nu att säkra upp sig genom att lägga 
beställningar i ovanligt god tid. 

I maj hade vi nöjet att lansera vår nya 
MS8000, vilket är en serie höghastighets 
access-switchar för fibernät. Den nya 
modellserien är fokuserad mot fibernät som 
bygger lager2-access. Maj innehöll också en 
uppdatering av access-switcharna i MS7000 och 
ASR8000-serien med modeller som stödjer 48V 
DC -matning. I sak innebär detta att switcharna 
nu kan anslutas till likström vilket förenklar 
operatörernas möjligheter att säkerställa driften 
med hjälp av batteribackup. Vi hade bråda dagar 
i juni, som inleddes med ett avtal om köp av 
vår access-switch ASR8000 som bidrar till att 
Torsås nu kan ha snabbaste bredbandet av alla 
i Småland. Samma månad tecknade vi ett avtal 
med svenska kontraktstillverkaren NOTE så att 
vi vid behov kan förlägga tillverkning till NOTEs 
fabrik i Lund. Såväl den nuvarande fabriken i Kina 
som den i Lund har kapacitet och förmåga att 
producera hela vårt omfattande modellprogram. 
Juni var också månaden där det blev avspark för 
vårt nya spännande forskningsprojekt inom 
maskininlärning och AI. Projektets mål är att 
utvärdera olika metoder för maskininlärning och 
artificiell intelligens kopplat till drift av 
fiberbaserade bredbandsnät för att därigenom 
förbättra tillgänglighet och stabilitet för 
användarna. Jag lovar hålla er uppdaterade om 
projektets utveckling!

Tf VD Susanne Torrbacka kommenterar kvartalet

När förändringens vindar sveper 
genom världen stödjer vi digital  
kommunikation 

Susanne Torrbacka  
Tillförordnad VD

I konkreta siffror innebär  
den ökade försäljningen att  
vi stängde böckerna om vårt 
bästa kvartal någonsin.



5

D
el

år
sr

ap
p

or
t 

ja
nu

ar
i –

 ju
ni

 2
0

20
 W

ay
st

re
am

 H
ol

di
ng

 A
B

 (
p

ub
l)

Vår vision är en uppkopplad värld där idéer och 
kunskap överbryggar gränser och leder till nya 
upptäckter. Innovation som förbättrar samhället 
och hur vi arbetar, hur vi bor och hur vi lever. Där är 
fibernät den ultimata bäraren av kommunikation 
och av den infrastruktur som är nödvändig för att 
möjliggöra visionen om ett sant digitalt samhälle.  
Nu när förändringens vind sveper genom världen 

står vi redo att bidra med såväl dagens som 
framtidens lösningar. 

Jag önskar er alla en frisk och härlig sommar! 

Susanne Torrbacka 
Tillförordnad VD
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Nu växer innovationer fram snabbare 
Coronapandemin fortsätter påverka världen. I 
Sverige och runt om i Europa har nu människor 
på olika sätt anammat nya verktyg för arbete, 
studier och umgänge. Social distansering 
är nyckelorden, men det finns ändå stora 
möjligheter för social samvaro och dialog även 
om den i högre utsträckning nu sker via digitala 
kanaler. Många av de digitala lösningar som 
gjorts för att hålla samhället igång med hjälp av 
nätet ser ut att bli permanenta. I pandemins spår 
kan vi dra lärdomar om exempelvis distansarbete 
och distansutbildning som troligtvis kommer 
att prägla samhällen för all framtid. Inte så att 
vi måste fortsätta med att inte träffas fysiskt 
utan istället har vi fått insikt i de möjligheter och 
fördelar som ges vid distansarbete, videomöten 
och distansutbildning.  

Behovet av att resa och att träffas på ett kontor 
eller i ett klassrum varje dag mellan 8–17 är inte 
så avgörande som många kanske trodde för sex 
månader sedan. Tekniken har visat att det går att 
vara utspridda och ändå bibehålla produktivitet 
och effektivitet. Fördelarna av minskad trängsel, 
mindre trafik och andra miljöaspekter är desto 
större. Genom e-handeln har också betydelsen 
av var man bor minskat.

Fiberutbyggnaden ökar i pandemins spår
Där näten inte är lika välutbyggda är 
problematiken förstås mer komplex. Långt ifrån 
alla delar av Europa ligger på samma höga nivå 
som Norden när det gäller fiberutbyggnad. För 

att möta efterfrågan och behovet av kommunika-
tionslösningar fortsätter därför våra kunder med 
sina utbyggnadsplaner. Nyttan av fibernät har 
blivit väldigt tydligt sedan pandemins järngrepp 
på världen. 

Fiberutbyggnaden på landsbygden har ofta 
varit ett argument för att få människor att 
stanna kvar, istället för att flytta till storstäderna. 
Med ökade möjligheter – och acceptans – för 
distansarbete och digital kommunikation kan 
det nu rent av bli argumentet för att flytta från 
storstäderna till ett lugnare liv utan att för 
den skull försaka möjligheter till karriär och 
kvalificerat arbete.

Välfärdsteknologi är samhällets  
nya svarta
Waystream bidrar till utrullningen av så kallad 
välfärdsteknologi, där till exempel äldrevården 
kan gynnas genom elektroniska brevlådor i 
teven och bildtelefoni så en nattsjuksköterska 
via kamera kan se om en patient tar sin medicin. 
Fungerar tekniken som det ska går det att addera 
nya tjänster. Och det behövs! Antalet äldre 
som behöver stöd ökar och välfärdsteknologi 
kan vara en nyckel i att tillgodose behoven av 
stöd. Alla dessa nya visionära tjänster, där fler 
redan är implementerade med Västerås som en 
föregångskommun, har en sak gemensamt. De 
kommer att behöva pålitligt bredband för att 
fungera på ett tillfredsställande och säkert sätt 
och där är fibernätet det bästa alternativet. 

Marknaden
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Nytt forskningsprojekt ska stödja 
stadsnätsoperatörer
Under kvartalet har Waystream initierat ett 
spännande forskningsprojekt inom artificiell 
intelligens. Projektet är ett samarbete mellan 
Waystream, stadsnätoperatören Lunet i Luleå 
och det svenska forskningsinstitutet RISE. Syftet 
är att se hur olika tekniker för maskininlärning 
(ML) och artificiell intelligens (AI) kan användas
på den telemetridata som Waystreams switchar
kan lämna ifrån sig för att på så sätt underlätta
stadsnätens drift och förmåga att identifiera
och isolera problem som påverkar slutkunden. 
En enskild switch ger via tusentals parametrar
information om hur nätet mår och fungerar. Med
hundratals eller till och med tusentals switchar i 
ett stort stadsnät hamnar informationsmängden 
på en skala som ingen människa kan överblicka. 
Samtidigt döljer sig viktig information som 
berättar hur nätet mår och fungerar i all denna 
data. Genom automatiserade processer och AI/
ML teknologi kan istället datorer kontinuerligt 
bearbeta det data som strömmar in för att hitta 
tendenser och tecken på problem långt innan 
användarna drabbas. Resultatet av projektet kan 
bli nya verktyg och produkter från Waystream 
som ger stadsnäten möjlighet att arbeta mer 
proaktivt för att hålla näten igång. Det gör
också tillförlitligheten bättre när samhällskritisk 
kommunikation som till exempel e-hälsa bärs över 
bredbandsnäten.

Intäkter
Koncernens nettoomsättning för första halvåret 
uppgick till 46 626 (29 314) tkr, en ökning med 
59 % jämfört med samma period föregående år. 
Försäljningen i Sverige står för 31 (45) % av den 
totala omsättningen. Våra nordiska grannar står för 
55 (39) % och Tyskland, Österrike, Slovenien står 
tillsammans för 14 (16) %.

Resultatkommentarer
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, för 
första halvåret uppgick till 10 695 (4 738) tkr. 
Kostnaderna har ökat med 14% vilket härrör till det 
ökade resultatet. Bruttomarginalen är 58 (52) %. 
Under första halvåret 2020 har det aktiverats 
arbete för utveckling med 1 988 (5 613) tkr. Av- 
och nedskrivningarna för perioden uppgick till
2 872 (1 535) tkr. 

Rörelseresultatet uppgick till 7 823 (3 203) tkr. 
Resultat före skatt uppgick till 7 734 (2 932) tkr. 
Resultat per aktie uppgick till 0,7 (0,3) kr.

Det andra kvartalet (1 april - 30 juni)
Omsättningen uppgick till 27 373 (14 502) tkr, en 
ökning med 89%. Det är framförallt försäljningen 
på den nordiska marknaden som ökat.
Rörelseresultatet uppgick till 5 985 (2 054) tkr.
Resultat före skatt uppgick till 5 956 (1 898) tkr. 
Resultat per aktie uppgick till 0,6 (0,2) kr.
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Investeringar 
Under första halvåret 2020 har vi investerat 1 988 
(5 913) tkr i produktutveckling, aktiverat arbete. 

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten under 
första halvåret uppgick till 8 191 (5 729) tkr och 
efter investeringsverksamhet till 2 621 (484) tkr. 
Förbättringen i kassaflöde förklaras främst med 
ett bättre resultat. Investeringarna är investeringar 
i produktutveckling. Finansiering är förändring av 
nyttjande av krediter.

Eget kapital för koncernen uppgick per 30 juni 
2020 till 33 194 (18 620) tkr. Kassa och bank 
uppgick till 8 419 (2 376) tkr, beviljad checkkredit 
6 000 (6 000) tkr, beviljad factoringkredit 2 000  
(2 000) tkr, utnyttjade krediter 1 945 (7 343) tkr 
samt lån 500 (1 750) tkr. 

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

Personal
Waystreams koncern hade i medeltal 14 (17) 
fulltidsanställda under första halvåret 2020. 
Antalet anställda i koncernen per den 30 juni 
2020 uppgick till 14 (17).

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 tillhanda- 
hållande av exempelvis produktutveckling 
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

2020-10-22
Delårsrapport Q3 2020 publiceras. 

2021-02-11
Bokslutskommuniké 2020 publiceras.

2021-04-22
Delårsrapport Q1 2021 publiceras. 

2021-04-29
Årsredovisning 2020 publiceras. 

2019-05-26
Årsstämma 2020 

Kista 16 juli 2020
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
2020

apr-jun
2019

apr-jun
2020

jan-jun
2019

jan-jun
2019

jan-dec

Nettoomsättning 27 373 14 502 46 626 29 314 65 662
Aktiverade arbeten 1 145 2 790 1 988 5 613 8 744
Övriga rörelseintäkter -6 0 0 0 0
Rörelsens intäkter 28 512 17 292 48 614 34 927 74 406

Kostnad för såld vara -11 824 -6 504 -19 402 -14 011 -29 498
Bruttoresultat 16 688 10 788 29 212 20 916 44 908

Övriga externa kostnader -3 826 -3 362 -8 808 -7 022 -13 180
Personalkostnader -5 400 -4 547 -9 697 -8 965 -17 553
Av- och nedskrivningar av immateriella  
och materiella anläggningstillgångar -1 465 -767 -2 872 -1 535 -4 274
Övriga rörelsekostnader -12 -58 -12 -191 -166
Rörelseresultat 5 985 2 054 7 823 3 203 9 735

Finansnetto -29 -156 -89 -271 -514
Resultat före skatt 5 956 1 898 7 734 2 932 9 221

Skatt -1 329 -441 -1 741 -712 -2 167
Periodens nettoresultat 4 627 1 457 5 993 2 220 7 054
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Koncernens balansräkning i sammandrag 

Belopp i tkr
2020

30 juni
2019

30 juni
2019

31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 19 357 19 769 20 201
Materiella anläggningstillgångar 106 185 146
Finansiella anläggningstillgångar 3 745 6 853 5 486
Summa anläggningstillgångar 23 208 26 807 25 833

Omsättningstillgångar
Varulager 4 478 4 339 4 461
Kundfordringar 14 784 7 761 16 086
Övriga kortfristiga fordringar 226 84 140
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 395 1 189 1 349
Kassa och bank 8 419 2 376 5 807
Summa omsättningstillgångar 29 302 15 749 27 843
SUMMA TILLGÅNGAR 52 510 42 556 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 -13 988 -24 978 -20 176
Summa eget kapital 33 194 18 620 26 205

Avsättningar
Övriga avsättningar 840 19 40
Summa avsättningar 840 19 40

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 500 0
Summa långfristiga skulder 0 500 0

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 0 5 360 4 116
Skulder till kreditinstitut 2 446 3 233 2 938
Leverantörsskulder 7 029 4 202 10 722
Aktuella skatteskulder 0 11 48
Övriga kortfristiga skulder 914 3 513 4 339
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 087 7 098 5 268
Summa kortfristiga skulder 18 476 23 417 27 431
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 52 510 42 556 53 676
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Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag 

Belopp i tkr
2020

apr-jun
2019

apr-jun
2020

jan-jun
2019

jan-jun
2019

jan-dec

Belopp vid periodens början 28 773 17 224 26 205 16 325 16 325
Övrigt tillskjutet kapital 0 0 1 026 0 2 783
Periodens resultat 4 627 1 457 5 993 2 220 7 054
Valutakursdifferenser -206 -61 -30 75 43
Belopp vid periodens utgång 33 194 18 620 33 194 18 620 26 205

Koncernens kassaflöde i sammandrag 

Belopp i tkr
2020

apr-jun
2019

apr-jun
2020

jan-jun
2019

jan-jun
2019

jan-dec

Resultat före skatt 5 956 1 898 7 734 2 932 9 221
Avskrivningar 1 465 767 2 872 1 535 4 274
Övriga justeringar -115 -37 779 42 45
Betald inkomstskatt 0 -10 -48 -77 -127
Förändring av rörelsekapital -3 641 -3 151 -3 146 1 297 -1 850
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 665 -533 8 191 5 729 11 563

Investeringsverksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 145 -2 788 -1 988 -5 612 -8 744
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -281 497 -3 582 367 1 111
Periodens kassaflöde 2 239 -2 824 2 621 484 3 930

Likvida medel vid periodens början 6 271 5 224 5 807 1 859 1 859
Kursdifferens i likvida medel -91 -24 -9 33 18
Likvida medel vid periodens slut 8 419 2 376 8 419 2 376 5 807
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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 medeltal 
anställda.

Vinst per aktie 
Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt antal 
aktier.

Eget kapital per aktie 
Eget kapital i förhållande till genomsnittligt antal 
aktier.

Nyckeltal för koncernen

Belopp i tkr
2020

apr-jun
2019

apr-jun
2020

jan-jun
2019

jan-jun
2019

jan-dec

Intäktsförändring % 88,8% -12,1% 59,1% -23,7% -6,2%
Bruttomarginal % 56,8% 55,2% 58,4% 52,2% 55,1%
Rörelsemarginal % 21,9% 14,2% 16,8% 10,9% 14,8%
Vinstmarginal % 16,9% 10,0% 12,9% 7,6% 10,7%
Soliditet % - - 63,2% 43,8% 48,8%
Omsättning per anställd 1 955 853 3 330 1 724 4 104
Medeltal anställda 14 17 14 17 16
Genomsnittligt antal aktier 8 069 763 6 808 620 8 030 844 6 808 620 7 088 049
Antal aktier vid periodens slut 8 069 763 6 808 620 8 069 763 6 808 620 7 798 828
Vinst per aktie, kr 0,6 0,2 0,7 0,3 1,0
Eget kapital per aktie, kr - - 4,1 2,7 3,7
Aktiekurs vid periodens utgång 5,95 4,5 5,95 4,5 4,2
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Moderbolagets intäkter för första halvåret 2020 uppgick till 1 831 (1 559) tkr, och utgörs till 100% 
av ersättning för tjänster från bolaget till koncernen. Resultat före skatt uppgick till -220 (-233) tkr. 
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.

Moderbolaget

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

Belopp i tkr
2020

apr-jun
2019

apr-jun
2020

jan-jun
2019

jan-jun
2019

jan-dec

Nettoomsättning 995 751 1 831 1 559 2 820
Rörelsens intäkter 995 751 1 831 1 559 2 820

Övriga externa kostnader 336 -404 30 -754 -676
Personalkostnader -1 354 -522 -2 057 -882 -2 590
Avskrivningar av immateriella och ma-
teriella anläggningstillgångar -3 -3 -6 -6 -13
Rörelseresultat -26 -178 -202 -83 -459

Finansnetto 0 -76 -18 -150 -221
Resultat före skatt -26 -254 -220 -233 -680

Skatt på periodens resultat 5 53 46 48 133
Periodens nettoresultat -21 -201 -174 -185 -547
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

Belopp i tkr
2020

30 jun
2019

30 jun
2019

31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 3 16 10
Finansiella anläggningstillgångar 21 963 21 743 21 917
Summa anläggningstillgångar 21 966 21 759 21 927

Omsättningstillgångar
Fordringar koncernföretag 242 1 783 1 020
Övriga kortfristiga fordringar 47 23 75
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 92 93 97
Kassa och bank 1 288 256 1 794
Summa omsättningstillgångar 1 669 2 155 2 986
SUMMA TILLGÅNGAR 23 635 23 914 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 -174 -185 -547

22 093 18 945 21 268
Summa eget kapital 22 900 19 626 22 048

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 33 82 95
Aktuella skatteskulder -49 -30 0
Övriga kortfristiga skulder 192 2 355 2 181
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 559 1 881 589
Summa kortfristiga skulder 735 4 288 2 865
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 635 23 914 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. 
• 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.






