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• Nettoomsättningen ökade med 46% jämfört med samma period föregående år, 16 880 (11 590) tkr.
• Rörelseresultat uppgick till 2 364 tkr för perioden jämfört med 429 tkr för samma period föregående år. 
• Resultat efter skatt uppgick till 1 789 (208) tkr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 309 (-1 364) tkr.
• Vinst per aktie uppgick till 0,2 (0,0) kr.

Första nio månaderna (1 januari – 30 september)

• Nettoomsättningen ökade med 55% jämfört med samma period föregående år, 63 506 (40 904) tkr.
• Rörelseresultat uppgick till 10 187 tkr för perioden jämfört med 3 632 tkr för samma period föregående år. 
• Resultat efter skatt uppgick till 7 782 (2 428) tkr. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 500 (4 365) tkr.
• Vinst per aktie uppgick till 1,0 (0,4) kr.

Sammanfattning

Trots att kvartalet delvis låg i semesterperioden avslutade vi tredje kvartalet med mycket positiva siffror. 
Nettoomsättningen ökade med 46% jämfört med samma period föregående år och resultat efter skatt 
uppgick till 1 789 (208) tkr. Kassaflödet ligger positivt på 1 309 tkr, att jämföra med -1 364 tkr samma 
period föregående år. Under kvartalet har vi på grund av pandemin inte haft kundmöten ansikte mot 
ansikte, men det har visat sig fungera utmärkt att hålla virtuella möten och att faktiskt fler ger sig tid att 
prata med oss. Trots att många kunder under året valde att säkra upp sig genom att köpa produkter så har 
vi inte märkt någon avmattning i efterfrågan. Allt går som förväntat och verksamheten fortgår helt enligt 
plan.

Susanne Torrbacka 
Tillförordnad VD

Perioden i sammandrag

Tredje kvartalet (1 juli – 30 september)

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
jul-sep

2019
jul-sep

2020
jan-sep

2019
jan-sep

2019
jan-dec

Nettoomsättning 16 880 11 590 63 506 40 904 65 662
Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA)* 3 828 1 760 14 523 6 498 14 009
Rörelseresultat (EBIT)* 2 364 429 10 187 3 632 9 735
Resultat före skatt 2 357 303 10 091 3 235 9 221
Rörelsemarginal* 14,0% 3,7% 16,0% 8,9% 14,8%
Vinst per aktie 0,2 0,0 1,0 0,4 1,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 309 -1 364 9 500 4 365 11 563
Balansomslutning - - 50 626 43 624 53 676
Soliditet* - - 69,1% 49,5% 48,8%



4

D
elårsrap

p
ort januari – septem

b
er 20

20
 W

aystream
 H

olding A
B

 (p
ub

l)

Att man inte kan lösa morgondagens 
utmaningar med gårdagens teknologi har 
aldrig varit så sant som nu. Den globala 
pandemin har på många sätt visat oss hur 
viktiga välfungerande digitala verktyg är. Vi har 
alla blivit mer beroende av bra funktionalitet i 
nätets infrastruktur. I den här tiden av snabb 
digital transformation är begrepp som m2m, 
AI och 5G hetare än någonsin. Waystreams 
vision ”Communication everywhere” ligger 
därför helt rätt i tiden. Vi anser att världen 
behöver nätverk som förbinder alla hem, 
affärsverksamheter och människor. Det är 
bara genom kommunikation vi kan närma 
oss varandra och möjliggöra en utveckling 
som gör samhället till en bättre plats för alla. 
Waystreams produkter, våra switchar och 
routrar, är den solida grund som innehållet och 
kommunikationen i nätet byggs på. Vi erbjuder 
en högklassig funktionalitet för att hjälpa 
operatörerna i en tid där exempelvis virtuella 
konferenser ersätter fysiska möten och där 
Zoom och Teams används i en aldrig tidigare 
skådad omfattning.

Under kvartalet har vi av uppenbara skäl inte 
kunnat hålla kundmöten ansikte mot ansikte, 
men det har visat sig fungera utmärkt att 
hålla virtuella möten. Trots att många kunder 
under året valde att säkra upp sig genom att 
köpa produkter så har vi inte märkt någon 
avmattning i efterfrågan. Allt går som förväntat 
och verksamheten rullar på i vanlig ordning. 
Jag vill också framhäva att vi numera har 
möjlighet att tillverka både i Kina och i Sverige, 
vilket ökat vår flexibilitet ytterligare. I Sverige 
har vi anställt en innesäljare som dels skall 
bearbeta den svenska marknaden, dels stötta 
account managers och partners och därmed 
effektivisera vår marknadsbearbetning. 

Hur världens framtid blir efter pandemin 
återstår att se, men vi på Waystream gör i alla 
fall vårt yttersta för att optimera trafi en i näten 
så alla oavsett bransch, ålder eller aktivitet kan 
nyttja ett nät utan irriterande störningar. För 
nätoperatörer är det av yttersta vikt att snabbt 
upptäcka anslutningsproblem och därnäst 
avgöra var problemet ligger och vilka kunder 
som påverkas. För att ge den insikten släppte 
vi i augusti den nya NetMon-funktionen i 
Waystreams iBOS-software för alla plattformar. 
Varje switch kan kontinuerligt övervaka 
anslutningen till viktiga destinationer inom 
nätverket eller ute på Internet. Om det 
finns försämringar av anslutningen eller om 
destinationer blir oåtkomliga kan operatören 
larmas omedelbart. Att använda anslutnings-
kontroller från hela nätverket skapar också 
insikt om bara vissa delar av användarbasen 
påverkas, eller alla. Många kunder visar 
stort intresse för de nya funktionerna i våra 
produkter.

Jag önskar er alla en trevlig och frisk höst!

Susanne Torrbacka 
Tillförordnad VD

Tf VD Susanne Torrbacka kommenterar kvartalet

Bra infrastruktur är nyckeln till framgång

Susanne Torrbacka  
Tillförordnad VD

Att man inte kan lösa morgon- 
dagens utmaningar med gårdagens 
teknologi har aldrig varit så sant 
som nu.
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Internet, kan påverka kunder som är anslutna på en 
helt annan plats. Därför behöver man kunna mäta 
tjänstekvalitet på många platser i nätet.

I den nya vardagen måste operatörerna också 
snabbt kunna identifiera orsaken till störningar, 
dels för att sätta in motåtgärder, dels för att hålla 
sina kunder informerade om vad felet beror på och 
när det väntas vara löst. Ju mer beroende vi blir av 
Internet, desto viktigare är det att kunna lita på att 
infrastrukturen fungerar. Därför är det viktigt för 
operatörer att snabbt kunna avgöra om felet är 
lokalt, regionalt eller till och med globalt. Det kan 
Waystreams produkter hjälpa till med. 

Ny funktion hjälper nätoperatörer 
Vi har en lösning för att möjliggöra för operatörer 
att bättre förstå tjänstekvaliteten i deras nät. Under 
kvartalet introducerade vi en ny funktion i våra 
produkter som gör det möjligt för operatörer att 
mäta hur väl konnektiviteten i nätet fungerar. Våra 
kunder kan nu få larm ifall konnektiviteten i nätet, 
både inom nätet och mot globala destinationer, 
försämras. I kombination med telemetri kan man 
därmed kontinuerligt samla data och upptäcka 
trender över tid, men även snabbt få besked om 
problem uppstår och vilka delar av det egna nätet 
som påverkas.

Utländska marknader allt mer intressanta
I Skandinavien har vi både många trogna och nya 
kunder och hela regionen är väl utbyggd. En tillväxt- 
potential för Waystream på dessa marknader är det 
vi benämner ”Tech Refresh”-affärer. Detta är 
upphandlingar där befintliga nätoperatörer skall 
uppgradera sin utrustning till modernare, oftast 
snabbare, eller byta ut gammal utrustning. Denna 
typ av affärer ser vi mer och mer av i Sverige.

Desto mer finns det att göra på de stora markna-
derna i Europa, där man inte kommit lika långt i sin 
bredbandsutbyggnad. Dessa marknader är 
Waystreams tillväxtmarknader. För att förstå po-
tentialen kan vi låta siffrorna tala: I Tyskland fanns 
det per december 2019 1,4 miljoner hushåll an-
slutna till fiber och ca 6,1 ”Homes Passed”, det vill 
säga bostäder med en rimlig möjlighet att kunna 
ansluta sig till fiber, av Tysklands totalt 41 miljoner 
hushåll. 

Marknaden

Telemetri och kvalitetsmätning  
av tjänster är funktioner som gör 
Waystreams access-switchar för 
fibernät unika på marknaden. 

Sommaren 2020 går till historien som en av de 
märkligaste med rekordlågt resande utomlands 
och ett uppsving för semester på hemmaplan. 
Pandemin började visa tecken på att avta, men nu 
ökar spridningen igen. Därmed fortsätter 
distansarbete och social distansering att vara 
normen. Låt oss ge ett exempel: I Frankfurt finns 
en av de större Internetknutpunkterna i Tyskland. 
Trafikvolymen där fick en markant uppgång när 
nedstängningen i Tyskland trädde i kraft i början 
av året och den har fortsatt ligga på en hög nivå. 
En rapport från Vodafone1 visar en degradering av 
tjänstekvaliteten i många delar av Tyskland som en 
följd av den ökade belastningen.

Just tjänstekvaliteten blir allt viktigare för 
konsumenterna och numera också för företagen. 
Ett avbrott på hemmets Internetanslutning kan 
vara i flera dagar. För ett företag med anställda 
som jobbar hemma kan sådana avbrott därmed få 
stora konsekvenser om personal inte kan utföra 
sitt arbete eller delta i videokonferenser eller 
kundmöten. Störningar i tjänster påverkar numera 
mer än kvällens Netflixande. Därför lägger vi in 
funktioner i Waystreams produkter för att berätta 
hur nätet mår och på så vis hjälpa nätoperatörerna 
att snabbare kunna se var problemen finns. 

Är felet lokalt, regionalt eller globalt? Se 
det i våra produkter
Att verifiera tjänstefunktion, det som på engelska 
kallas service assurance, är därför ett hett område 
för operatörerna. I korthet innebär det att man 
använder olika tekniker för att säkerställa att 
kundernas trafik i nätet fungerar som det är tänkt, 
till exempel genom att simulera en användares 
trafik. Men nätverk är komplexa och det som 
händer i en del av nätet, eller för den delen ute på 

6

1  https://medux.com/dt-11-o2-and-vodafone-covid-19-impact-in-germany/
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I de fall där operatörerna har en fullständig fiberinfra-
struktur hela vägen ut till slutkunden har vi ett bra 
erbjudande – en av fördelarna är just våra funktioner 
som underlättar och effektiviserar den dagliga driften 
och samtidigt säkerställer leveransen och kvaliteten 
av tjänsterna till användarna. 

På den tyska marknaden har vi utvecklat vår närvaro med 
både säljkonsult och genom partner. I samband med 
detta ökar vi även vår kommunikation med marknaden för 
att positionera Waystream och vårt varumärke. 

Intäkter
Koncernens nettoomsättning för de första nio 
månaderna uppgick till 63 506 (40 904) tkr, en 
ökning med 55 % jämfört med samma period 
föregående år. Försäljningen i Sverige står för 34 
(19) % av den totala omsättningen. Våra nordiska
grannar står för 52 (64) % och omsättningen
utanför Norden står för 14 (17) %.

Resultatkommentarer
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, för de 
första nio månaderna uppgick till 14 523 (6 498) tkr. 
Kostnaderna har ökat med 10% vilket härrör till det 
ökade resultatet. Bruttomarginalen är 60 (54) %. 
Under perioden har det aktiverats arbete för 
utveckling med 2 626 (8 150) tkr och av- och 
nedskrivningarna uppgick till 4 336 (2 866) tkr. 
Rörelseresultatet uppgick till 10 187 (3 632) tkr. 
Resultat före skatt uppgick till 10 091 (3 235) tkr. 
Resultat per aktie uppgick till 1,0 (0,4) kr.

Det tredje kvartalet (1 juli - 30 september)
Omsättningen uppgick till 16 880 (11 590) tkr, en 
ökning med 46%. Det är framförallt försäljningen 
på den nordiska marknaden som ökat. 

Rörelseresultatet uppgick till 2 364 (429) tkr.
Resultat före skatt uppgick till 2 357 (303) tkr. 
Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,0) kr.

Telemetri och kvalitetsmätning av tjänster är funktioner som gör Waystreams access-switchar för fibernät unika på 
marknaden idag, förutom att de har kapacitet att levereranästa generation av tjänster. 
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Investeringar 
Under de första nio månaderna 2020 har vi 
investerat 2 626 (8 150) tkr i produktutveckling, 
aktiverat arbete. 

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
under de första nio månader uppgick till 9 500 
(4 365) tkr och efter investeringsverksamhet till 
2 982 (-501) tkr. Förbättringen i kassaflöde 
förklaras främst med ett bättre resultat. 
Investeringarna är investeringar i produkt-
utveckling. Finansiering är förändring av nyttjande 
av krediter.

Eget kapital för koncernen uppgick per 30 
september 2020 till 34 989 (21 607) tkr. 
Kassa och bank uppgick till 8 780 (1 410) tkr. 
Beviljad checkkredit 6 000 (6 000) tkr, beviljad 
factoringkredit 2 000 (2 000) tkr, nyttjade krediter 
1 886 (7 796) tkr samt lån 250 (3 500) tkr.  

Den finansiering bolaget har bedöms   
nuläget vara tillräcklig för verksamheten.

Personal
Waystreams koncern hade i medeltal 14 (17) 
fulltidsanställda under de första nio månader 
2020. Antalet anställda i koncernen per den 30 
september  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 
tillhandahållande av exempelvis produkt- 
utveckling mellan dotterbolagen, är en del 
av koncernens verksamhet.

Finansiell kalender

2021-02-11
Bokslutskommuniké 2020 publiceras

2021-04-22
Delårsrapport Q1 2021 publiceras. 

2021-04-29
Årsredovisning 2020 publiceras. 

2021-05-26
Årsstämma 

Kista 22 oktober 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 bolage s 
hemsida www.waystream.com

Redovisningsprinciper

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Belopp i tkr
2020

jul-sep
2019

jul-sep
2020

jan-sep
2019

jan-sep
2019

jan-dec

Nettoomsättning 16 880 11 590 63 506 40 904 65 662
Aktiverade arbeten 638 2 537 2 626 8 150 8 744
Rörelsens intäkter 17 518 14 127 66 132 49 054 74 406

Kostnad för såld vara -6 222 -4 732 -25 624 -18 743 -29 498
Bruttoresultat 11 296 9 395 40 508 30 311 44 908

Övriga externa kostnader -3 477 -2 739 -12 285 -9 761 -13 180
Personalkostnader -3 771 -4 704 -13 468 -13 669 -17 553
Av- och nedskrivningar av immateriella  
och materiella anläggningstillgångar -1 464 -1 331 -4 336 -2 866 -4 274
Övriga rörelsekostnader -220 -192 -232 -383 -166
Rörelseresultat 2 364 429 10 187 3 632 9 735

Finansnetto -7 -126 -96 -397 -514
Resultat före skatt 2 357 303 10 091 3 235 9 221

Skatt -568 -95 -2 309 -807 -2 167
Periodens nettoresultat 1 789 208 7 782 2 428 7 054
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Koncernens balansräkning i sammandrag 

Belopp i tkr
2020

30 sep
2019

30 sep
2019

31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 18 550 20 995 20 201
Materiella anläggningstillgångar 87 165 146
Finansiella anläggningstillgångar 3 177 6 758 5 486
Summa anläggningstillgångar 21 814 27 918 25 833

Omsättningstillgångar
Varulager 8 276 3 991 4 461
Kundfordringar 10 157 5 808 16 086
Övriga kortfristiga fordringar 245 3 348 140
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 354 1 149 1 349
Kassa och bank 8 780 1 410 5 807
Summa omsättningstillgångar 28 812 15 706 27 843
SUMMA TILLGÅNGAR 50 626 43 624 53 676

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 807 681 780
Ej registrerat aktiekapital 0 99 0
Övrigt tillskjutet eget kapital 46 375 45 531 45 601
Annat eget kapital inklusive årets resultat -12 193 -24 704 -20 176
Summa eget kapital 34 989 21 607 26 205

Avsättningar
Övriga avsättningar 840 19 40
Summa avsättningar 840 19 40

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 250 0
Summa långfristiga skulder 0 250 0

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 0 5 790 4 116
Skulder till kreditinstitut 2 136 3 256 2 938
Leverantörsskulder 6 383 5 479 10 722
Aktuella skatteskulder 0 0 48
Övriga kortfristiga skulder 1 144 2 651 4 339
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 134 4 572 5 268
Summa kortfristiga skulder 14 797 21 748 27 431
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 626 43 624 53 676



11

D
el

år
sr

ap
p

or
t 

ja
nu

ar
i –

 s
ep

te
m

b
er

 2
0

20
 W

ay
st

re
am

 H
ol

di
ng

 A
B

 (
p

ub
l)

Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag 

Belopp i tkr
2020

jul-sep
2019

jul-sep
2020

jan-sep
2019

jan-sep
2019

jan-dec

Belopp vid periodens början 33 194 18 620 26 205 16 325 16 325
Ej registrerat aktiekapital 0 99 0 99 0
Övrigt tillskjutet kapital 0 2 614 1 026 2 614 2 783
Periodens resultat 1 789 208 7 782 2 428 7 054
Valutakursdifferenser 6 66 -24 141 43
Belopp vid periodens utgång 34 989 21 607 34 989 21 607 26 205

Koncernens kassaflöde i sammandrag 

Belopp i tkr
2020

jul-sep
2019

jul-sep
2020

jan-sep
2019

jan-sep
2019

jan-dec

Resultat före skatt 2 357 303 10 091 3 235 9 221
Avskrivningar 1 464 1 331 4 336 2 866 4 274
Övriga justeringar 6 47 785 89 45
Betald inkomstskatt 0 -11 -48 -88 -127
Förändring av rörelsekapital -2 518 -3 034 -5 664 -1 737 -1 850
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 309 -1 364 9 500 4 365 11 563

Investeringsverksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamheten -638 -2 537 -2 626 -8 149 -8 744
Kassaflöde från finansiering verksamheten -310 2 916 -3 892 3 283 1 111
Periodens kassaflöde 361 -985 2 982 -501 3 930

Likvida medel vid periodens början 8 419 2 376 5 807 1 859 1 859
Kursdifferens i likvida medel 0 19 -9 52 18
Likvida medel vid periodens slut 8 780 1 410 8 780 1 410 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 medelantal 
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

jul-sep
2019

jul-sep
2020

jan-sep
2019

jan-sep
2019

jan-dec

Intäktsförändring % 45,6% -38,7% 55,3% -28,7% -6,2%
Bruttomarginal % 63,1% 59,2% 59,7% 54,2% 55,1%
Rörelsemarginal % 14,0% 3,7% 16,0% 8,9% 14,8%
Vinstmarginal % 10,6% 1,8% 12,3% 5,9% 10,7%
Soliditet % - - 69,1% 49,5% 48,8%
Omsättning per anställd 1 206 682 4 536 2 406 4 104
Medelantal anställda 14 17 14 17 16
Genomsnittligt antal aktier 8 069 763 6 927 014 8 043 959 6 848 518 7 088 049
Antal aktier vid periodens slut 8 069 763 7 798 828 8 069 763 7 798 828 7 798 828
Vinst per aktie, kr 0,2 0,0 1,0 0,4 1,0
Eget kapital per aktie, kr - - 4,3 3,2 3,7
Aktiekurs vid periodens utgång 15,8 2,9 15,8 2,9 4,2
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Moderbolagets intäkter för de första nio månaderna 2020 uppgick till 2 482 (2 115) tkr, och utgörs till 
100% av ersättning för tjänster från bolaget till koncernen. Resultat före skatt uppgick till -472(-532) 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

jul-sep
2019

jul-sep
2020

jan-sep
2019

jan-sep
2019

jan-dec

Nettoomsättning 651 556 2 482 2 115 2 820
Rörelsens intäkter 651 556 2 482 2 115 2 820

Övriga externa kostnader -128 390 -98 -364 -676
Personalkostnader -771 -1 203 -2 828 -2 085 -2 590
Avskrivningar av immateriella och ma-
teriella anläggningstillgångar -4 -4 -10 -10 -13
Rörelseresultat -252 -261 -454 -344 -459

Finansnetto 0 -38 -18 -188 -221
Resultat före skatt -252 -299 -472 -532 -680

Skatt på periodens resultat 54 64 100 112 133
Periodens nettoresultat -198 -235 -372 -420 -547
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

Belopp i tkr
2020

30 sep
2019

30 sep
2019

31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0 13 10
Finansiella anläggningstillgångar 22 017 21 806 21 917
Summa anläggningstillgångar 22 017 21 819 21 927

Omsättningstillgångar
Fordringar koncernföretag 0 715 1 020
Övriga kortfristiga fordringar 111 3 276 75
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 151 66 97
Kassa och bank 1 042 2 1 794
Summa omsättningstillgångar 1 304 4 059 2 986
SUMMA TILLGÅNGAR 23 321 25 878 24 913

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 807 681 780
Ej registrerat aktiekapital 0 99 0

807 780 780
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 105 82 95
Aktuella skatteskulder 219 2 343 2 181
Övriga kortfristiga skulder 295 1 259 589
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 619 3 684 2 865
Summa kortfristiga skulder 23 321 25 789 24 913
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)8-56 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 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.






