
Viktig information
Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. EU-tillväxtprospektet, som 
har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen, har offentliggjorts och finns tillgängligt på Transtema Group AB:s hemsida, 
www.transtemagroup.se samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se. EU-tillväxtprospektet kan även beställas kostnadsfritt 
från Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, via telefon till 08-463 80 00 eller per e-post till emission@penser.se. Prospek-
tet innehåller bland annat en presentation av Transtema Group AB, företrädesemissionen och de risker som är förenade med inves-
tering i Transtema Group AB och deltagande i nyemissionen. Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta EU-tillväxtprospek-
tet som grund för beslut att teckna aktier i Transtema Group AB och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Transtema 
Group AB. Investerare som avser eller överväger att investera i Transtema Group AB uppmanas därför att läsa EU-tillväxtprospektet.  
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Transtemas VD Magnus Johansson kommer i samband med investerarträffen informera om Transtemas verksamhet och framtidsplaner. 
Anmälan: Anmälan för presentationen hos Erik Penser Bank ska ske till Erik Penser Bank via e-post till seminarium@penser.se.  Lättare 
förtäring serveras i samband med presentationen. Observera att antalet platser är begränsade. 
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Motiv för Erbjudandet VD har ordet
Transtema genomför för närvarande ett omfattande strate-
giskifte från entreprenad och schaktarbeten i samband med 
fiberutbyggnad till hushåll, s k Fiber To The Home (”FTTH”), 
mot företrädesvis service, drift och tekniska tjänster. Detta 
efter att branschspecifika utmaningar medförde att såväl 
konkurrenter till Transtema försattes i konkurs som att Bolagets 
egna dotterbolag inom affärsområdet Infrastructure inriktade 
mot FTTH avvecklades. Den nya strategin bedöms av ledningen 
ha goda förutsättningar för att bli framgångsrik då den innebär 
förbättrad lönsamhet, minskade risker i Bolaget genom mer 
förutsägbara kassaflöden och en stabilare beläggning året runt. 

Samtidigt som verksamheten inriktad mot FTTH har avvecklats 
fortsätter Transtema med övrig verksamhet inom design och 
byggnation, även inom fiber, men då inriktat mot lönsamma och 
större infrastrukturprojekt utan de branschspecifika problem 
som präglade FTTH-marknaden. Detta medför att Transtema 
bibehåller viktig kompetens och kan erbjuda sina kunder hela 
leverantörskedjan från projektering till service och eftermark-
nad via byggnation av fasta och mobila kommunikationsnät.

En förtroendesignal är den överenskommelse med kredit-
givare beträffande villkor rörande checkkredit, betalnings-
plan avseende förvärvsköpeskilling samt affärsstruktur för 
serviceverksamheten som Bolaget träffade i december 2019. 
Sammantaget bidrar uppgörelsen till att förbättra Trans-
temas aktuella situation genom klarlagda förutsättningar 
samt förlängd amorteringshorisont. Vidare följer Transtemas 
förbättrings- och lönsamhetsprogram utsatt plan. Tillsammans 
med nya affärsvillkor med väsentliga kunder för bland annat 
TNS förväntas detta ha positiv inverkan på Transtemas margi-
nalutveckling från och med innevarande kvartal.

Bolagets bedömning är att det tillgängliga rörelkrapitalet, inklu-
sive uppskattade kassaflöden, är tillräckligt för att täcka Bolagets 
rörelkrapitalbehov under de kommande tolv månaderna. Som 
en del i uppgörelsen med ovan intressenter ingår dock att 
Bolaget stärker det egna kapitalet och genomför föreliggande 
Företrädesemission, vilken vid full teckning tillför Bolaget en 
nettolikvid om ca 53,2 Mkr. Nettolikviden avses disponeras för 
följande användningsområden, i prioritetsordning:

• Stärka likviditeten i koncernen, ca 28,2 Mkr, samt
• Finansiera nya större projekt som Bolaget förväntar sig ta 

under 2020, ca 25 Mkr

2019 var till stora delar ett besvärligt år för oss med problem i 
flera av våra dotterbolag som arbetade med fiberentreprena-
der. Men vi gav inte upp utan kavlade upp ärmarna och jobbade 
på. Vändningen kom i slutet på året.
   En skev fibermarknad med snedvridna villkor tog ut sin rätt 
för oss i fjol – när vi som entreprenörer blev sittande med stora 
merkostnader medan nätägarna tog kassaflödet i pågående 
entreprenader. Till slut drabbades vi av likviditetsbrist på grund 
av att en stor kund höll inne med betalningar för utfört arbete. 
Situationen i bolagen inom affärsområdet Infrastructure blev 
till slut ohållbar efter förhandlingar om reglering av fordringar 
som inte ledde till resultat och betalningar.
   Inom affärsområdet Infrastructure resulterade obetalda 
fordringar i konkurs för bolagen Transtema Infrastructure AB, 
Andersson & Jansäter Entreprenad AB och Nordlund Entrepre-
nad AB, samtliga verksamma inom fiberentreprenader med 
tillhörande markarbeten. Vidare har vi beslutat att avveckla 
verksamheten i Fibergruppen i Sverige AB samt Transtema 
Danmark Aps.
   För oss fanns bara en tanke – att hitta lösningar på våra 
problem och komma ut som ett starkare bolag. Vi är ett starkt 
team och gav oss den på att lösa situationen.
• Vi avvecklade den tyngande entreprenadverksamheten 

och affärsområdet Infrastructure.
• Vi omförhandlade villkoren med våra kreditgivare.
• Vi har förbättrat affärsvillkoren med väsentliga kunder för 

bland annat TNS, vilket förväntas ha positiv inverkan på vår 
marginalutveckling från och med första kvartalet 2020.

• Vi genomför nu en företrädesemission för att stärka eget 
kapital, kassa och möjliggöra nya affärer.

• Vi driver ett internt lönsamhets- och besparingsprogram.
• Vi genomför en konsolidering mot färre och större dotter-

bolag.
• Vi tog fram en ny strategi för bolaget.
Det var inte lätt, men det var rätt.
   Den nya strategin innebär att vi har ställt om hela vår affär. 
Vi har gått från att verksamheten till 85 % bestod av totalen-
treprenader att bygga fibernät till att hela 70 % idag är drift 
och underhåll. Nu vill vi vara landets ledande partner i outsour-
cingtjänster, vilket ligger i tiden i takt med att operatörerna 
outsourcar allt mer. För oss innebär den nya strategin långa 
avtal som ger förutsägbarhet och en möjlighet för oss att öka 
våra marginaler.
   Efter en period med svårigheter inom fiberutbyggnad och en 
hel del tuffa beslut, ser vi nu se att vår fokuserade strategi mot 
service, drift och tekniska tjänster har goda förutsättningar att 
bli framgångsrik med förbättrad lönsamhet och kassaflöde, 
minskade risker och en stabilare beläggning året runt. Vi ser 
redan resultat. Avvecklingen av entreprenadverksamheten och 
vår nya strategi börjar ge effekt. Vi har redan tecknat några nya 
avtal, bla installation av laddstolpar åt E.ON.
   I fjärde kvartalet levererade den kvarvarande verksamheten 
en omsättning på 428 Mkr. Vårt rapporterade rörelseresultat 
före avskrivningar (EBITDA) landade på 48 Mkr och EBITDA ex 
IFRS16 blev 29 Mkr. Slutligen redovisar vi ett positivt kassaflöde 
om 15 Mkr för kvartalet. Ett starkt kvartal om än något positivt 
påverkat utav en stark avslutning på året då vi lyckades avsluta 
ett par större leveranser.
   Marknaden för stora fiberentreprenader kommer att avmat-
tas i Sverige och vi kommer att se en marknad som utvecklas 
mer mot eftermarknad med kompletterande fiberanslutningar, 
drift och underhåll. Här kommer Transtema Group att vara väl 
rustat. Vi ser också att 5G-utrullning och IoT som spännande 
och närliggande verksamheter där Transtemas kompetens och 
erfarenhet kommer att komma väl till pass.
   I samband med att vi ställer om vår affär och blickar framåt har 
vi också reviderat våra finansiella mål, vilka ni finner beskrivna 
i rapporten.
   2019 startade i motvind. Det blev tufft, men vi tog oss igenom 
det. Under 2020 går vi för vinst, året kommer dock vara ett år 
av fortsatt hårt arbete och ytterligare förändringar för att säkra 
fortsatt lönsamhet.
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Magnus Johansson
VD och koncernchef
Transtema Group AB



Resultaträkning i sammandrag,
belopp i TKr

            oktober – december             januari – december

2019 2018 2019 2018
Kvarvarande verksamhet

Rörelsens intäkter 428 123 470 552 1 527 607 909 283

Rörelsens kostnader -379 322 -445 447 -1 391 071 -838 956

Rörelseresultat före avskrivningar 48 801 25 104 136 536 70 327

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella
och materiella anläggningstillgångar -28 227 -22 385 -107 493 -38 611

Rörelseresultat 20 574 2 719 29 043 31 716

Finansiella poster -227 -1 393 -12 332 -3 271

Resultat efter finansiella poster 20 347 1 326 16 712 28 445

Skatt på årets resultat 11 636 3 265 14 025 7 734

Årets resultat hänförligt till kvarvarande verksamheter 31 982 4 591 30 736 36 178

Avvecklade verksamheter

Årets resultat från avvecklade verksamheter,
netto efter skatt -27 913 -21 152 -250 233 -91 888

Årets resultat 4 069 -16 561 -219 497 -55 709

Företrädesemissionen i sammandrag
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Då affärsområdet Infrastructure, vilket tidigare varit en väsentlig del utav koncernens verksamhet, till fullo har avvecklats under 2019 
har Transtema valt att exkludera dess påverkan och redovisa räkenskaperna enligt IFRS 5 för fjärde kvartalet 2019, för helåret 2019 
samt för jämförande tal 2018. Nedan presenteras bolagets resultaträkning i sammandrag för fjärde kvartalet samt helåret 2019 med 
jämförelsesiffror för motsvarande perioder 2018 för kvarvarande verksamhet för ökad förståelse avseende Transtemas nuvarande och 
framtida verksamhet. Bokslutskommunikén är översiktligt granskad av bolagets revisor.

Teckningsperiod
13 – 27 februari 2020.

Företrädesrätt till teckning:
Den som på avstämningsdagen den 11 februari 2020 var 
aktieägare i Transtema äger företrädesrätt att teckna aktier 
i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid 
en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem 
(5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya 
aktier. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla 
teckningsrätter var den 7 februari 2020. Första dag för 
handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var 
den 10 februari 2020.

Emissionsbelopp och omfattning:
Företrädesemissionen omfattar upp till 10 954 468 aktier, 
motsvarande en emissionslikvid om högst 60 249 574 Kr 
före emissionskostnader.

Antal aktier innan emissionen:
27 386 171 aktier.

Teckningskurs
5,50 Kr per aktie. 

Värdering (pre-money):
150,6 Mkr.

Handel med teckningsrätter:
13 – 25 februari 2020.

Handel med BTA:
Från och med den 13 februari 2020 fram till registrering av
företrädesemissionen hos Bolagsverket. 

Handelsplats:
Nasdaq First North Growth Market.

Utspädning:
Antalet aktier kommer, vid full anslutning i Företrädesemi-
sionen, att öka från 27 386 171 till 38 340 639, vilket innebär 
en utspädningseffekt uppgående till högst 10 954 468 aktier, 
motsvarande 28,6 procent av röster och kapital i Bolaget.



Verksamhet och affärsmöjligheter
Verksamhet
Under 2018 verkställde Transtema det första steget i Bolagets 
nya strategi mot ett ökat fokus på service- och eftermarkna-
den genom förvärvet av Transtema Network Services (”TNS”) 
från Ericsson. Strategiskiftet från fiberutbyggnad till hushåll 
(”FTTH”) med tillhörande mark- och anläggningsarbeten 
har flera fördelar i form av att marknaden för underhåll av 
nätinfrastruktur präglas av stabilare beläggning året om och 
längre kontrakt, vilket sammantaget för Bolaget innebär mer 
förutsägbara kassaflöden och därmed en minskad reell risknivå 
i verksamheten. Genom TNS har Transtema kraftigt förstärkt 
Bolagets geografiska räckvidd, i södra och mellersta Sverige, 
vilken är nödvändig för att konkurrera om större servicekon-
trakt - som ofta kräver lokal närvaro över en större del av landet 
samt förmåga att snabbt vara på plats för att avhjälpa avbrott. 
Transtema har kapacitet att nå ca 60 procent av Sveriges befolk-
ning inom en timme. Mängden data som förmedlas i kommu-
nikationsnätet och kraven på hastighet och tillförlitlighet ökar 
kontinuerligt vilket medför att tiden för respons och teknisk 
kompetens blir en allt viktigare konkurrensfaktor. 

TNS har ett specialframtaget affärs- och IT-system som är skräd-
darsytt för fältserviceverksamhet och har nyligen genomfört en 
uppdatering av detta, medförande att affärssystemet numera 
möjliggör fullt automatiserad resursplanering där inkomna 
avbrott (”tickets”) automatiskt skickas till berörd fälttekniker. 
Affärssystemet är vidare väl integrerat med största kunden 
Telia, vilket ytterligare förenklar tickethanteringsprocessen 
mellan parterna. Bolaget bedömer att TNS:s IT-infrasystem 
medför betydande fördelar gentemot konkurrenter avseende 
såväl effektiv resursplanering som i TNS:s möjligheter att 
leverera goda operativa resultat. 

Fältservice kan avse arbete med såväl passiv som aktiv 
hårdvara och koppar- och fibernätet eller mobila lösningar. 
Passiv infrastruktur inbegriper koppar- och fibernätet medan 
aktiv utrustning omfattar bl a switchar, noder och basstationer 
i anslutning till både koppar- och fiberteknologi. Till segmentet 
aktiv utrustning räknas även mobila nätverk. 
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Affärsmöjligheter
Även fast Transtema på grund av branschspecifika problem 
avslutat fibersatsningen inom FTTH-segmentet har Bolaget 
alltjämt ett starkt erbjudande inom fiberbyggnation, men då 
inriktat mot exempelvis stamnät, företagsanslutningar och 
större infrastrukturprojekt, vilka kräver omfattande nätinveste-
ringar. Dessa områden har inte varit föremål för de utmaningar 
som präglat FTTH-segmentet varför Transtema gör bedöm-
ningen att goda förutsättningar för lönsamma affärer alltjämt 
föreligger. Nybyggnationer inbegriper betydande insatser 
från bolag som Transtema och är mest relevant vid teknik-
generationsskiften, som vid 4G till 5G. Utformningen av den 
kommande 5G-infrastrukturen kommer påverkas av faktorer 
såsom trafiktillväxt, primärt driven av bl a fortsatt digitalisering 
och ökad förekomst av uppkopplade enheter – s k Internet 
of Things – samt de tekniska förutsättningarna för tekniken. 
5G-tekniken kommer använda högre frekvenser med sämre 
täckning, vilket kommer verka för att knutpunkterna, s k noder, 
i nätinfrastrukturen kan komma att öka medan ökad dataöver-
föringskapacitet per nod kommer verka i motsatt riktning. Ett 
nät med fler noder innebär ett mer komplext system vilket även 
skulle kunna öppna för uppvärderade serviceavtal för Trans-
tema. För varje ny fiberanslutning krävs även en switchport 
och förstärkningar i switcharna i transportnätet. Vidare medför 
även nedmontering av tidigare teknikgenerationer betydande 
affärsmöjligheter. På tur för avveckling står exempelvis 
3G-infrastrukturen, vilket av Bolaget bedöms innebära en affär-
spotential under de kommande åren.

Vidare har Bolaget under de senaste åren breddat och fördjupat 
erbjudandet inom kompletterande infrastrukturteknik. Genom 
förvärven av WinCore och The Bplan bedömer Bolaget att de har 
ett starkt erbjudande även inom infrastruktur för molntjänster 
och datacenter, en marknad som Transtema ser som ett långsik-
tigt lönsamt tillväxtområde.


