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Nordic Waterproofing uppdaterar koncernens 
långfristiga finansiella mål till följd av IFRS 16 
samt upphörd redovisning av jämförelse-
störande poster 
 

Styrelsen för Nordic Waterproofing Holding A/S (STO: NWG.ST) har uppdaterat koncernens långfristiga 
finansiella mål till följd av implementering av den nya standarden IFRS 16 Leasing. Styrelsen har dessutom 
beslutat att upphöra med redovisning av jämförelsestörande poster.  

Till följd av införandet av nya redovisningsstandarden IFRS 16 Leasing per 1 januari 2019 samt upphörd redovisning 
av jämförelsestörande poster har flera nyckeltal påverkats, till exempel har EBITDA ökat, avkastning på sysselsatt 
kapital har minskat och nettoskuld samt nettoskuld i förhållande till EBITDA har ökat. Nordic Waterproofing 
konverterar därför sina mål för att reflektera dessa förändringar. 

Nordic Waterproofings finansiella mål per 2 maj 2019 är:  

• Tillväxt: Nordic Waterproofings mål är att växa mer än koncernens nuvarande marknader genom 
organisk tillväxt. I tillägg förväntas koncernen växa genom selektiva förvärv. 

• Lönsamhet (uppdaterat): Nordic Waterproofings mål är att generera en avkastning på sysselsatt kapital 
(ROCE) överstigande 13 procent för räkenskapsåret 

• Kapitalstruktur: Räntebärande nettoskuld i relation till EBITDA ska inte överstiga 3 gånger vid årets slut 
• Utdelningspolicy: Nordic Waterproofings mål är att ha en årlig utdelning motsvarande minst 50 procent 

av nettovinsten. Målet ska beakta koncernens finansiella position, investeringsbehov, likviditet samt 
allmänna ekonomiska och affärsmässiga förhållanden. 

"Vi har konverterat våra mål för att återspegla konsekvenserna av IFRS 16 och upphörd redovisning av 
jämförelsestörande poster. Ambitionsnivåerna är oförändrade”, säger Martin Ellis, VD och koncernchef för 
Nordic Waterproofing Group. 

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2 maj 2019, kl. 08:01 CEST. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Jonas Olin, CFO och investerarrelationer  
Telefon: 0708-291454  
E-post: jonas.olin@nordicwaterproofing.com 

 
Nordic Waterproofing i korthet  
Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar 
för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing 
tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing 
marknadsför sina produkter och lösningar under fler än tio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och 
välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, 
Distri Pond, SPT-Painting, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq 
Stockholm med kortnamn NWG. 
 
Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com 
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