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Overall goal: to create value by increasing profits every year

▪ Sdiptech’s overall goal is to create sustainable, 
long-term value growth by consistently 
increasing profits, every year

▪ Sdiptech’s business model is designed to 
acquire niched companies and develop them to 
their full potential

▪ Our focus is on defendable high-margin 
positions

▪ Sdiptech’s markets are defined by long-term 
investment needs

EBITA*



Drivers for infrastructure sector growth
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A general thrive to create more 
sustainable, efficient and safe
societies drives development to the sector. 

The sector is underinvested and in the 
foreseeable future the drivers of growth 
are fundamental and steady.

▪ Aging infrastructure and a need to rebuild

▪ Capacity requirements continue to grow

▪ Growing urban population increases 

shortage and strain

Infrastructure according to Sdiptech:

“ Components and systems providing 
commodities and services essential to
enhance societal living conditions and

improve the surrounding environment. "



MÅL 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla. 
Sdiptech bidrar till delmålen 3.1, 3.3, 3.6 och 3.9. 

3.1: Minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 
förlossningar med levande barn: Var elfte sekund dör en gravid kvinna eller ett nyfött 
barn någonstans i världen, vilket är oacceptabelt höga nivåer.1 Trots detta är 
lösningarna i många falla basala, det handlar om rent vatten, sanitet, näring, 
vaccinering och grundläggande sjukvård. Sdiptechs affärsenhet 
Pure Water Scandinavia är specialiserade inom att producera ultrarent vatten och 
projekterar, konstruerar, driftsätter och servar marknadens driftsäkraste 
renvattenanläggningar och leverera dessa lösningar till sjukhus runt om i världen.

3.3: Utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska 
sjukdomar samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma 
sjukdomar.
Följande av Sdiptechs affärsenheter bidrar till att bekämpa smittsamma sjukdomar:
• Hilltip tillverkar utrustning för vägunderhåll. Tidigt under 2020 när pandemin 

bröt ut utvecklade bolaget så att deras spridare, som tidigare främst använts till 
att strö ut salt på hala vägar, på ett effektivt och säkert sätt kan sprida 
desinfektionsmedel på publika platser. I dag används Hilltips sanitets- och 
desinfektionsspridare på köpcentrum och skolor världen över.

• Water Treatment Products producerar desinfektionsmedel och 
bekämpningsmedel mot bland annat legionella.

• Pure Water Scandinavia installerar, konstruerar och servar marknadens mest 
effektiva renvattenanläggningar till såväl sjukhus och laboratorier, som till olika 
industrier.

3.6: Halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen.
Följande av Sdiptechs affärsenheter bidrar till att minska antalet dödsfall och skador i 
trafiken:
• Det finns en tydlig koppling mellan hastighet och olyckor i trafiken. 

Skadeföljden blir lindrigare och risken för att olyckan ens inträffar minskar vid 
lägre hastighet. En viktig och väldokumenterad hastighetsdämpande åtgärd är 
just trafikkameror. RedSpeed tillverkar digitala kameror för hastighetsmätning 
och trafiksäkerhet.

• Olyckor bland gångtrafikanter ökar rejält under november och december.2

Vinterförhållanden är en viktig aspekt för trafiksäkerheten i norra Europa och 
det är främst dåligt väglag och mörker som spelar in. Hilltip är en av Europas 
främsta tillverkare av utrustning för vägunderhåll och halkbekämpning för 
mindre vägar, cykelbanor och trottoarer.

• Centralbyggarna och Centralmontage tillverkar och installerar anpassade 
kopplingsstationer och elektrisk automatisering, exempelvis till elcentraler för 
att styra trafikljus och gatubelysning. Fungerande gatu- och trafikljus är en 
viktig förebyggande åtgärd för att minska olyckor i trafiken.

• Thors Trading levererar specialdubbar för att klara av svåra väglag till tunga 
maskiner så som traktorer och vägmaskiner.

3.9: Väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga 
kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.
Följande av Sdiptechs affärsenheter bidrar till att minska antalet sjukdoms- och 
dödsfall till följd av skadliga kemikalier:
• Polyproject är ett av Skandinaviens ledande miljöteknikbolag specialiserade 

på produkter för rening av aggressiva vätskor, vatten, gaser och luft. De 
samarbetar med några av de största rökgasreningsföretagen i branschen i 
såväl Sverige som internationellt.

• Vera Klippan tillverkar storskaliga cisterner för större vatten- och 
avloppssystem. Bolagets produkter används för bland annat kemikalier, vatten 
och avlopp, samt ventilationsskorstenar och scrubbers.

• Medicvent arbetar med system för gasevakuering av farliga gaser. Deras 
teknologi förbättrar arbetsmiljön på sjukhus genom att maximera upptagningen 
av ohälsosamma läckande gaser som uppstår vid bland annat operarationer.

MÅL 4 syftar till att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet 
och främja livslångt lärande för alla. Sdiptech bidrar till delmålen 4.5 och 4.A. 

4.5: Avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa 
lika tillgång till utbildning på alla nivåer för utsatta personer, ink. personer med 
funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta 
förhållanden. & 4.A: Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för 
barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till 
jämställdhetsaspekter och därmed erbjuda en trygg, fredlig, inkluderande och 
ändamålsenlig lärandemiljö.

• Ungefär var sjätte person i Storbritannien lider av någon form av 
hörselnedsättning.3

Vår affärsenhet Alerter Group bidrar till lika tillgång till utbildning och förbättrar 
utbildningsmiljöer som är anpassade för fler genom deras radiobaserade 
kommunikations- och brandlarmsystem för funktionsvarierade, såsom döva och 
hörselskadade, där deras främsta kunderna är skolor och universitet.

MÅL 5 handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män, vilket är en 
förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Sdiptech bidrar till 
delmål 5.5.

5.5: Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till 
ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.
Det finns en viss utmaning i teknikbranschen att locka fler kvinnor och skapa en 
jämnare könsfördelning, inte minst i de entreprenörsledda teknikbolag som vi 
förvärvar. Vi vill bidra till att fler kvinnor intresserar sig för teknik och samhällsbyggnad 
i tidig ålder. Ett sätt för oss att göra det är att stödja Global utmaning, som bland 
annat arbetat fram initiativet #Urbangirlsmovement, som syftar till att prioritera unga 
kvinnors syn på stadsutveckling för att städer ska bli inkluderande och hållbara. För 
att vi ska kunna hitta nya målgrupper och diversifiera våra slutkandidater arbetar vi 
därtill med att:
• Kartlägga nuläget och sätta upp ambitiösa mångfald- och jämställdhetsmål.
• Kvalitetsgranska vår kommunikation, ink. vårt rekryteringsmaterial, för att 

skapa en mer inkluderande visuell och skriftlig tonalitet.
• Bredda våra nätverk och öppna upp rekryteringsprocesser genom nya kanaler 

och sätt att screena kandidater.
• Se över anställningsformerna utifrån ett perspektiv som kan locka fler kvinnor, 

ex. föräldralön, flexibla arbetstider, distansarbete och ingen karensdag.
• Inkludera både kvinnor och män i rekryteringsgruppen.
• Ledarskapsutbildningar som genomförs för att stötte såväl kvinnor som män i 

sina chefspositioner.

MÅL 6 handlar om att säkerställa tillgången till, och en hållbar 
förvaltning av vatten och sanitet. Sdiptech bidrar till delmålen 6.1, 6.3, 
6.4, 6.6 och 6B.

6.1: Uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt 
dricksvatten för alla.
Följande av Sdiptechs affärsenheter bidrar till delmål 6.1:
• Polyproject och Vera Klippan spelar en viktig roll i flera 

vattenreningsprocesser 
genom att de driftsätter och servar renvattenanläggningar.

• Water Treatment Products arbetar med beredning och tillverkning av 
vattenbehandlingsprodukter som bland annat levereras till 
vattenreningsverk.

• RIA, som levererar styrsystem för bland annat vattenreningsverk, bidrar 
till mer effektiv vattenförbrukning genom att bevaka och avgöra när 
pumparna ska sättas på och stängas av för minsta möjliga spill.

6.3: Säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien 
och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet 
bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta 
situationer. Sdiptechs affärsenhet Topas arbetar med rening av avloppsvatten 
för fastigheter utanför de kommunala VA-nätverken. De har en teknisk 
organisation som är anpassad för att ta ett helhetsgrepp kring infrastruktur av 
avlopp för mindre samhällen.

6.4: Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa 
hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa 
vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av 
vattenbrist.
Följande av Sdiptech affärsenheter bidrar till delmål 6.4:
• Stora delar av Europas vatteninfrastruktur är föråldrad. Faktum är att i 

genomsnitt läcker 23 procent av färskvattnet i Europa ut på grund av 
läckande rör och ledningar.4 Sdiptechs affärsenhet Auger säkerställer 
en hållbar försörjning av dricksvatten genom effektiv ärendehantering av 
försäkringsskador på underjordisk infrastruktur så som rör och 
vattenledningar.

• Polyproject har en unik kompetens inom att rena avloppsvatten, 
exempelvis när det uppstår biprodukter såsom gips och ett kraftigt 
förorenat aggressivt avloppsvatten som måste tas om hand.

• Vera Klippan, som driftsätter och servar renvatten-anläggningar, 
tillverkar storskaliga cisterner för större vatten- och avloppssystem. 
Bolagets produkter används för bland annat kemikalier, vatten och 
avlopp, samt ventilationsskorstenar och scrubbers.

• Topas arbetar med rening av avloppsvatten för fastigheter utanför de 
kommunala VA-nätverken. Deras unika VA-system renar avloppsvatten 
som kan användas till odlingar på platser med akut vattenbrist, för att 
inte belasta dricksvattnet.

6.6: Skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland 
berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar. & 6.B: Stödja och 
stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra vatten- och 
sanitetshanteringen.
Sdiptech affärsenhet Topas bidrar till dessa två delmål genom att deras unika 
VA-system där renat avloppsvatten tas tillvara på och kan exempelvis 
användas för bevattning av odlingar på platser med vattenbrist. Bolaget har 
deltagit i en anläggning som vänder på kretsloppet, från att pumpa upp 
grundvatten, bevattna och urdikning, som gör att mycket rinner ut i havet, till att 
ta östersjövatten, rena, använd i hushåll, rena avloppsvatten och använd till att 
bevattna. Avloppsreningsverken är även dimensionerade och utformade för att 
kunna ta spillvatten från industrier.

MÅL 7 avser att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, 
tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Sdiptech bidrar till 
delmålen 7.1, 7.2, 7.3, 7.A och 7.B.

7.1: Säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och 
moderna energitjänster. & 7.2: Väsentligen öka andelen förnybar energi i 
den globala energimixen.
Sdiptechs affärsenheter Unipower och Eurotech bidrar till de två delmålen:
• Högkvalitativ eltillgång är kritisk för fungerande samhällen och blir bara 

viktigare i samband med att industrier och samhällen elektrifieras. 
Elkvalitetsproblem kan uppstå vid svaga nät och varierande produktion, 
så som förnybar el. I samband med att världen satsar allt mer på 
förnybar elproduktion spelar kontinuerlig övervakning av eltillförseln en 
viktig roll. Unipower erbjuder automatiserade system för oavbruten 
kontroll och mätning av elförsörjningen – en betydelsefull del i att 
användningen och utvecklingen av förnyelsebar energi sker på ett 
säkert och hållbart sätt utan avbrott.

• Eurotech erbjuder anpassade lösningar för en välfungerande 
avbrottsfri strömförsörjning. Deras produkter inom Solar Power 
Solutions segmentet möjliggör att en verksamhet kan drivas helt på 
solenergi, inklusive att lagra energin över tid som kan nyttjas under 
strömavbrott eller när solcellerna inte klarar av att leverera full effekt. 

7.3: Fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.
Följande av Sdiptech affärsenheter bidrar till energieffektivitet:
• Den totala energianvändningen för samtliga svenska byggnader står 

för drygt en tredjedel av den totala svenska energianvändningen. 
Samtidigt läcker mellan 30–40 procent av den energi som krävs för att 
värma upp våra fastigheter ut. KSS hjälper fastighetsägare att 
optimera energi och effektanvändningen utifrån en byggnads system 
och verksamhet. Därigenom kan såväl energiförbrukningen som 
miljöpåverkan minskas.

• Frigotech arbetar med kylteknik till främst livsmedelsbutiker och 
datacentraler, men även till industrin. Med värme som tillvaratas från 
livsmedelsbutikernas kylanläggningar kan Frigotechs lösningar hjälpa 
till att minska energianvändningen.

• Water Treatment Products ökar energieffektiviteten vid 
framställningen av el genom avkalkning av bland annat turbinblad på 
kraftvärmeverk.

• För att få ut maximal effekt av biomaterial måste den ånga som sätter 
fart på turbinbladen skapas av renvatten, annars finns det risk att det 
blir beläggningar på bladen. Pure Water Scandinavia producerar 
ultrarent vatten till värmeverk för energieffektivitet

7.A: Stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång till 
forskning och teknik inom ren energi, ink. förnybar energi, energieffektivitet 
samt avancerad och renare fossilbränslebaserad teknik, samt främja 
investeringar i energiinfrastruktur och ren energiteknik. & 7.B: Till 2030 bygga 
ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att leverera moderna och 
hållbara energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst 
utvecklade länderna och små önationer under utveckling.
Unipower har arrangerat och deltagit i ett flertal olika projekt och utbildningar 
inom gröna städer och hållbara energilösningar i Afrika och mellanöstern. Bland 
annat har bolag varit engagerade projekt för utvecklingen av kollektivtrafik och 
energi i Uganda. De var också en del av en affärsdelegationsresa som 
organiserades av SSACC, Sweden Sub-Saharan Africa Chamber of Commerce. 
Temat var Gröna städer och hållbara lösningar och programmet inkluderade 
affärsseminarier samt individuella möten och företagsbesök i Rwanda, Botswana 
och Namibia.

På nationellt plan har Unipower genom ett samarbete med Chalmers-startupen
Eneryield, som utvecklar maskinin- lärningsbaserade metoder för intelligent 
elkvalitetsanalys kan Unipower än mer effektivt och noggrant identifiera 
grundorsak och riktning till störningar. Det är ett viktigt steg mot ett smartare elnät 
och skapar förutsättningar för en bättre stabilitet och leveranskvalitet. Ett annat 
exempel är samarbetet mellan vår verksamhet Polyproject och KTH och IVL 
Svenska Miljöinstitutet som i ett omfattande utvecklingsarbete för att ta fram en 
ny typ av kolfiberbaserad elektrod som möjliggör att effektivt utvinna vätgas från 
olika typer avloppsloppsvatten med höga ammoniumhalter. Samtidigt renas 
avloppsvattnet från ammoniumkvävet, vilket innebär ytterligare en miljöfördel.

MÅL 8 handlar om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor. Sdiptech bidrar till fem av delmålen: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 och 
8.8.

8.1: Upprätthålla ekonomisk tillväxt i enlighet med nationella förhållanden 
och i synnerhet en BNP-tillväxt på minst 7% per år i de minst utvecklade 
länderna. & 8.2 Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, 
teknisk uppgradering och innovation, bl.a. genom att fokusera på sektorer 
med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.
Som en teknikkoncern med övergripande mål att skapa en hållbar, långsiktig 
värdetillväxt, genom att förvärva, utveckla och långsiktigt äga bolag som de är 
med en decentraliserad strategi utan fusioner, bidrar Sdiptech till dessa två 
delmål.

8.5: Uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för 
alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.
Alerter Group bidrar till anständiga arbetsvillkor för alla, inklusive personer med 
olika funktionsvariationer genom deras tjänst som erbjuder radiobaserade 
kommunikations- och brandlarmsystem på arbetsplatser för bland annat döva och 
hörselskadade.

8.6: Väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
Fler av Sdiptechs affärsenheter, exempelvis KSS och Multitech, tar in bland annat 
tekniker från skolan genom olika lärlingsprogram, vilket är ett utmärkt sätt att få in 
fler unga på arbetsmarknaden.

8.8: Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker 
arbetsmiljö för alla arbetstagare, ink. arbetskraftsinvandrare, i synnerhet 
kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.
Följande av Sdiptech affärsenheter har säkerhetslösningar som bidrar till 
delmål 8.8:
• Optyma designar, implementerar och hanterar säkerhetssystem till såväl 

privata företag som offentlig sektor, exempelvis sjukhus och 
järnvägsstationer.

• Multitech arbetar med tillfällig infrastruktur och sätter upp 
säkerhetsstationer, så som exempelvis brandskydd, vid byggarbetsplatser.

• Cryptify erbjuder krypterade kommunikationslösningar för ökad säkerhet. 
Genom att informationen skyddas med certifierad kryptoteknik stängs 
obehöriga ute och användarna kan kommunicera säkert, vilket är en viktig 
funktion för personsäkerhet vid känslig kommunikation.

• Medicvents teknologi förbättrar arbetsmiljön på sjukhus genom att 
maximera upptagningen av ohälsosamma läckande gaser.

• Storadio & Stockholmradio erbjuder kritisk radiokommunikation för luft-
och sjöfart.

• Alerter Group hjälper till att skapa säkra arbetsmiljöer och trygga 
anställningar för alla genom sina kommunikationssystem och brandvarnare 
för funktionsvarierade. 

MÅL 9 handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en 
inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. Sdiptechs
som koncern bidrar till de tre delmålen 9.1, 9.4 och 9.5. Därtill bidrar Sdiptechs
affärsenhet Rolec till 9.2 och Unipower till 9.A.

9.1: Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög 
kvalitet, ink. regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja 
ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på 
ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla. & 9.4: Rusta upp 
infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med 
effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och 
industriprocesser. & 9.5: Förbättra den vetenskapliga forskningen och 
industrisektorernas tekniska kapacitet i alla länder, i synnerhet 
utvecklingsländerna, bl.a. genom att uppmuntra innovation och väsentligt öka 
det antal personer som arbetar med forskning och utveckling.
Infrastruktur i samhället är till stora delar föråldrad. Befolkningstillväxt, 
urbanisering och klimatförändringar innebär ytterligare påtryckningar på 
systemen. Sdiptech tror på en framtid som bygger på mer hållbara, effektiva och 
säkra samhällen. För att uppnå detta är det avgörande att utöka och förbättra 
infrastrukturen kring oss. Vi har för avsikt att ta en aktiv roll i denna utveckling 
genom att förvärva och utveckla ledande nischföretag som erbjuder lösningar för 
infrastrukturens mest kritiska behov. Sdiptech har de senaste fem åren investerat 
närmare 2 miljarder kronor i bolag som på olika sätt bidrar till mer hållbara, 
effektiva och säkra lösningar på infrastrukturens mest kritiska behov. Därtill 
investerade vi under 2020 totalt 7,2 miljoner kronor i FoU.

9.2: Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. Avsevärt öka 
industrins andel av sysselsättning och BNP och fördubbla denna andel i de 
minst utvecklade länderna.
Transportsektorn står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige i 
dag. Det är den sektor som har störst förutsättningar att snabbt kunna ställa om 
till att bli fossilfri.5 Fler eldrivna fordon är en av nycklarna i en snabb omställning 
av transportsektorn, men för att det ska vara attraktivt att äga en elbil är det 
viktigt att infrastrukturen följer med, så som tillgängligheten av 
laddningsutrustning. Rolec är specialiserade inom utveckling och tillverkning av 
ett brett utbud av utrustning och system för laddning av elfordon. Förutom 
laddningsprodukter till elbilar har Rolec 30 års bakgrund av att förse marinor och 
campingplatser med hållbara laddningslösningar.

9.A: Främja utbyggnad av hållbar och motståndskraftig infrastruktur i 
utvecklingsländerna genom ökat finansiellt, teknologiskt och tekniskt stöd till 
afrikanska länder, de minst utvecklade länderna, kustlösa utvecklingsländer 
och små önationer under utveckling.
Flera afrikanska länder har stora problem med nättillförlitligheten. Osäkerheten i 
elsystemet har hindrat utvecklingen av industrin i länder så som exempelvis 
Tanzania. Med produkter, system och utbildning inom elkvalitetsmätning hjälper 
Unipower till att förbättra situationen.

MÅL 10 syftar till att minska ojämlikheten inom och mellan länder. 
Sdiptechs bidrar till delmål 10.2.

10.2: Möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, 
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller 
annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet:
Alerter Group bidrar till ökad säkerhet och inkludering för fler genom sina 
radiobaserade kommunikations- och brandlarmsystem för döva och 
hörselskadade. 

MÅL 11 handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, 
säkra, motståndskraftiga och hållbara. Sdiptechs affärsenheter 
bidrar till delmålen 11.2 och 11.6.

11.2: Tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och 
hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom 
att bygga ut kollektivtrafiken, med uppmärksamhet på behoven hos 
människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med 
funktionsnedsättning samt äldre personer.
Följande av Sdiptech affärsenheter bidrar till mer hållbara och säkra 
transportsystem:
• RedSpeed specialiserar sig på digitala kameror för hastighet och 

trafikövervakning. Skadeföljden blir lindrigare och risken för att olyckan 
ens inträffar minskar vid lägre hastighet. En viktig hastighetsdämpande 
åtgärd är trafikkameror, vilka också skapar ett bättre och jämnare 
trafikflöde som i sin tur resulterar i mindre miljöpåverkan och ökar den 
ekologiska hållbarheten. Genom mindre buller och förbättrad rörlighet för 
cyklister och fotgängare kan även den sociala hållbarheten öka.

• För att möjliggöra effektiv och säker tågtrafik används 
signalsäkerhetssystem. Sdiptechs affärsenhet Centralbyggarna, som 
arbetar med konstruktion och tillverkning av elautomatikutrustning, 
säkerställer bland annat att signalsäkerhetssystem kan hantera de 
påfrestande miljöer i form av vibrationer, störningar, blandade typer av 
kraftsystem samt integrationen mot signalsystem.

• Enligt en rapport från Trafik Analys avstår kvinnor från resor som känns 
otrygga i högre utsträckning än män.6 Det innebär att trafiksäkerhet även 
är en fråga om jämställdhet. Optyma specialiserar sig inom 
säkerhetssystem för bland annat tåg- och järnvägsstationer, för en 
tryggare och mer inkluderande kollektivtrafik. 

11.6: Minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bl.a. genom att ägna 
särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat 
avfall.Följande av Sdiptech affärsenheter bidrar till att minska städernas negativa 
miljöpåverkan:
• KSS hjälper fastighetsägare att optimera energi- och effektanvändningen 

utifrån byggnadens system och verksamhet.
• Köldmedier är ämnen som ingår i kyl, frys, luftkonditionering och 

värmepumpar. Kylsystem släpper ut stora mängder koldioxidekvivalenter. 
Med hjälp av pumpcirkulation, subkritiska och transkritiska anläggningar 
medverkar Frigotech till att minska läckagen i kylanläggningar.

• Vårdpersonal som kommer i daglig kontakt med medicinska- och rökgaser på 
sin arbetsplats utsätts för onödiga risker. Medicvent är specialiserade på 
evakuering av gaser, punktutsug. Detta för att minimera risken att gasen 
sprids ut i rummet och utsätter vårdpersonalen för onödiga risker.

MÅL 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster. Sdiptechs bidrar till delmålen 12.1, 12.2, 12.3 och 
12.4.

12.1: Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna 
i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och 
förutsättningar.
Rolec har över 30 års erfarenhet inom utveckling och tillverkning av ett brett 
utbud av laddningsutrustning och -system för elfordon. För att 
transportbranschen ska klara uppsatta omställningsmål måste fler fordon vara 
eldrivna. En viktig byggsten i accelerationen av omställningen är en attraktiv och 
fungerande infrastrukturen för elfordon, så som tillgängligheten av 
laddningsutrustning.

12.2: Uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser.
Följande av Sdiptech affärsenheter bidrar till delmålet:
• Polyproject är specialiserade inom rening av aggressiva vätskor, vatten,

gaser och luft.
• Vera Klippan driftsätter och servar renvattenanläggningar.
• Water Treatment Products arbetar med beredning och tillverkning av 

vattenbehandlingsprodukter som bland annat levereras till 
vattenreningsverk.

• Topas VA-system renar avloppsvatten som kan användas i andra syften. 
Avloppsreningsverken är även dimensionerade och utformade för att 
kunna ta spillvatten från industrier.

12.3: Halvera det globala matsvinnet i butik- och konsumentledet och minska 
matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, ink. förlusterna efter skörd.
Följande av Sdiptech affärsenheter bidrar att minska matsvinnet:
• Varje år slängs ungefär 100 miljoner ton matavfall i EU, vilket innebär 

enorma kostnader för både ekonomi och miljö.7 Kylningslösningar är en 
kritisk del av kedjan för att minska avfall av färsk mat och läkemedel som 
kräver en viss temperatur. GAH är ett ledande brittiskt bolag inom 
design, tillverkning och service av lösningar för transportkyla för sista 
milen.

• Frigotech erbjuder effektiva kylsystem till bland annat livsmedelsbutiker 
med kontinuerlig service och övervakning som hjälper till att förebygga 
störningar i mataffärer. Detta minskar i sin tur risken för förstörd mat och 
svinn i butiken vid längre elavbrott i kyl och frys.

12.4: Uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under 
hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, 
samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. 
Följande av Sdiptech affärsenheter bidrar delmål 12.4:
• Medicvent, som specialiserar sig på evakuering av gaser, punktutsug för 

att minimera risken att gasen sprids ut.
• Polyproject är specialiserade på produkter för rening av aggressiva 

vätskor, vatten, gaser och luft. Deras produkt Polypump är exempelvis en 
luftdriven membranpump som är idealisk för brandfarliga och explosiva 
miljöer.

• Vera Klippan tillverkar storskaliga cisterner för större vatten- och 
avloppssystem. Bolagets produkter används för bland annat kemikalier, 
vatten och avlopp, samt ventilationsskorstenar och scrubbers.

MÅL 14 handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett 
hållbart sätt för en hållbar utveckling. Sdiptechs affärsenheter bidrar till 
delmål 14.1.och 11.6.

14.1: Förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i 
synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel 
av näringsämnen.
Följande av Sdiptech affärsenheter som bidrar till att minska föroreningar i 
haven:
• Innan avloppsvatten får släppas ut måste det enligt gällande lag tas om 

hand och renas. I annat fall kan de föroreningar och smittämnen som 
finns i avloppsvattnet påverka miljön eller människors hälsa negativt. 
Detta har varit ett stort problem i Östersjön. Topas system fungerar 
tvärtom, där varje droppe vatten tastillvara på. Istället för att vattnet 
släpps ut i Östersjön efter användning, kommer vattnet från Östersjön via 
en ledning in till en anläggning där det avsaltas och når 
dricksvattenkvalitet. Dricksvatten pumpas ut i ledningar till hushåll. När 
hushållen har använt vattnet till att dricka, duscha och spola toaletter 
pumpas avloppsvattnet bort till en reningsanläggning där det behandlar 
och får ”minst badvattenkvalitet” och kan exempelvis användas till 
bevattningar av odlingar.

• Polyproject levererar bland annat tankar och processutrustning för 
skrubberrening av avgasrening till fartyg. 

• Vera Klippan, som tillverkar storskaliga cisterner för större vatten- och 
avloppssystem, vilka används för bland annat kemikalier, vatten och 
avlopp, ventilationsskorstenar och scrubbers.

MÅL 15 handlar om skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda 
och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 
Sdiptechs affärsenhet Topas bidrar till delmålet 15.1 och 15.5.

15.1: Bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i 
sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och 
torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella 
överenskommelser. & 15.5: Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att 
minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk 
mångfald och skydda och förebygga utrotning av hotade arter.
Topas bidrar till delmålen genom att deras vattenreningsverk på Gotland som 
renar sötvatten och behandlar avloppsvattnet, som tidigare skickats ut i 
Östersjön, för lokal användning. Förutom att detta bidrar till mindre förorening i 
Östersjön tas vattenresurser även tillvara på genom det lokala reningsverket.

MÅL 16 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 
utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, 
och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Sdiptechs 
affärsenhet Cryptify bidrar till delmålen 16.4 och 16.8.

16.4: Avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka 
möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla 
former av organiserad brottslighet. & 16.8: Utvidga och stärka 
utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning:
Komplex nätkriminalitet blir allt vanligare inom organiserad brottslighet. Enligt 
Försvarets radioanstalt (FRA) sker cyberattacker dagligen som på olika sätt 
riskerar att skada människor och samhällen. Det handlar om allt ifrån 
välplanerade angrepp mot myndigheter, till hot mot privata företag och 
utpressning av enskilda medborgare. Enligt FRA har det skett en väsentlig 
ökning av aggressiva nätattacker mot svensk infrastruktur, inte minst mot 
myndigheter och statliga bolag.8 Sdiptechs affärsenhet Cryptify är en ledande 
svensk leverantör av lösningar för krypterad kommunikation. Cryptify Call har 
granskats och godkänts för myndighetsanvändning av både brittiska 
säkerhetstjänsten och NATO. Kunderna finns främst inom myndigheter och 
försvar, så som Regeringskansliet och NATO HQ som i flera fall arbetar 
preventivt mot organiserad brottslighet, med stora behov av att skydda sin 
kommunikation. 

1. Unicef: https://unicef.se/fakta/modravard
2. Transportstyrelsen: https://transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressmeddelanden/2019/fler-gaende-skadas-nar-vintertiden-borjar/
3. Hearinglink: https://www.hearinglink.org/your-hearing/about-hearing/facts-about-deafness-hearing-loss/
4. Report from EurEau: https://www.eureau.org/resources/publications/1460-eureau-data-report-2017-1/file
5. Sveriges Regering: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transportsektorn-staller-om-for-klimatet/
6. Rapport från Trafikanalys: https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_16-sankt-bashastighet-i-tatort.pdf
7. Food and Agriculture Organization of the United Nations http://www.fao.org/3/CA1431EN/ca1431en.pdf
8. Security User: https://www.securityuser.com/se/Nyheter/Samhalle/fra-dagliga-cyberattacker-mot-sverige

UN’s Sustainable Development Goals 2030

Sdiptech contributes to:
• 13 of the 17 goals
• 38 of 169 targets

Financial sustainability
▪ All companies that will be acquired by Sdiptech must contribute to one or 

more of the UN's global goals for sustainable development

Environmental sustainability
▪ Sdiptech shall reduce its carbon dioxide intensity (CO2e/turnover) from its 

own operations by 50% within five years (between 2021 and 2026)

Social sustainability
▪ By 2030, Sdiptech shall be gender equal (men and women represented in the 

range of 40–60%) in leading positions

Governance
▪ All companies within the Sdiptech Group must have incentives that are linked 

to sustainability-related goals

https://unicef.se/fakta/modravard
https://transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressmeddelanden/2019/fler-gaende-skadas-nar-vintertiden-borjar/
https://www.hearinglink.org/your-hearing/about-hearing/facts-about-deafness-hearing-loss/
https://www.eureau.org/resources/publications/1460-eureau-data-report-2017-1/file
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transportsektorn-staller-om-for-klimatet/
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_16-sankt-bashastighet-i-tatort.pdf
http://www.fao.org/3/CA1431EN/ca1431en.pdf
https://www.securityuser.com/se/Nyheter/Samhalle/fra-dagliga-cyberattacker-mot-sverige


Previous financial goals

Organic earnings growth
To achieve an average annual organic growth rate 
for EBITA of 5-10 percent.

Acquired earnings growth
The goal is to, on an annual average basis, acquire 
companies with a total EBITA of SEK 90 million.

Capital structure
The financial net debt in relation to adjusted EBITDA 
on a rolling 12-month basis should not exceed 2.5.

7

A growing financial capacity, our focus on sustainability and a higher 

capability to acquire enables us to update our financial goals

Updated financial goals

Organic earnings growth (unchanged)

To achieve an average annual organic growth rate 
for EBITA of 5-10 percent.

Acquired earnings growth (updated)
The goal is to, on an annual average basis, acquire 
companies with a total EBITA of SEK 120 – 150 million.

Capital structure (unchanged)

The financial net debt in relation to adjusted EBITDA 
on a rolling 12-month basis should not exceed 2.5.



▪ Raising our acquisition goal to EBITA of SEK 120-150 million per year

▪ Evolutionary step, readiness

▪ More relevant to societies and grow target population of quality companies:
▪ …adding new segments with a broader view on infrastructure
▪ …adding new geographies 

▪ Sustainability is embedded in our core business, our sustainability goals 
support our financial goals and vice verse

8

A growing financial capacity, our focus on sustainability and a higher 

capability to acquire enables us to increase our acquisition goal
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Contact: 
Jakob Holm

CEO
jakob.holm@sdiptech.com
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Zooming in on the Water & Energy segment 

Water & Sanitation Air & Climate Power & energy Transportation Safety & Security 



Increasing need to invest in the water sector

Regulatory measures

Stricter legislation on 
future solutions 

implemented to meet 
society's water needs.

Clean water 

A growing lack of clean 
water in Europe, both as 
a result of an increasing 

need, but also due to 
climate change. 

Leaks in pipes

Neglected water 
networks = 30% of the 

freshwater transported in 
the networks disappears 

through leaks.

Increased demand

Water demand will 
increase with 

approximately 40 
percent by 20301). 

Specialty water 
treatment products

Solutions for water- and 
wastewater treatment

Water leakage detection, 
prevention and repair

Installation and service of 
wastewater treatment plants



Increasing need to invest in the energy sector

Clean, smart, and safe 
energy

Requirement to meet 
society’s clean energy 

needs, with energy 
efficient application to 
lower carbon footprint

EV vehicles and charging 
infrastructure

The shift to EV Vehicles is 
moving rapidly and by 2030 

most European countries will 
only allow sales of fully 

Electric Vehicles  

Power grid capacity

Grid capacity is expected 
to increase with increased 
focus on renewable energy 
sources connected to the 

power grid  

Increased sustainable 
electricity generation

Electricity investments 
are expected to increase 

with approximately 
5-10% per year 

Temporary power distribution 
& power management

EV- and outdoor 
charging equipment

Power quality measurement 
solutions

Customized switching stations & 
electrical automation



Resource related problems

Water and Energy are resource related problems

Demand > Supply

With that perspective, other areas are also a natural fit for Sdiptech 



Future outlook

Water & Sanitation

Water production, 
distribution,  

management, 
efficiency, purification, 
flood prevention, etc. 

Power & Energy

Energy generation, 
distribution, 

management 
efficiency, 

electrification, etc. 

Waste management & 
Recycling

Waste reduction, 
waste management, 

recycling, reuse, 
circular economy, etc.

Bioeconomy efficiency

The use of renewable 
biological 

resources such as 
forests, crops, fish, etc.

Resource Efficiency

Continued focus on high-quality companies with a strong strong product-, solution- and 
service offer



Financial development within W&E
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16Sources: Sdiptech Financial reports, LTM Q2 2021

▪ Growth

▪ Key growth driver has been successful acquisitions

▪ Stable organic growth overall

▪ Resilience and adaptability (during corona)

▪ Profitability

▪ Increasing margins organically and through 
acquisitions

▪ Rolec strengthening margins further 

▪ Future

▪ Future margins dependent on acquisitions to come

▪ Targeting companied with stabile EBITA >15%

▪ Selective M&A process – look for high quality 
companies

▪ New SES-related focus areas increase pool of great 
potential acquisitions
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Special Infrastructure Solutions – key challenges per segment 

Transportation Safety & Security Air & Climate

▪Continuous increase in motor 
vehicle transportation and focus on 
safety measures

Number of cars have more than 
doubled past 50 yrs in Sweden. 
Same period number of deaths in 

traffic have dropped by 85%1

▪Perceptions of personal safety at 
very low levels

▪ Increasing health problems due 
to poor indoor air quality 

~60% of adults felt “very or fairly 
unsafe” walking alone in the UK, after 

dark in June 20212

One in ten children in Sweden 
report symptoms from the indoor 

environment3

Sources: 
1) Department for Transport, 
2) Office for National Statistics: Perceptions of personal safety 2021, 
3) Public Health Agency: Environmental Health Report 2021



Increasing need to invest in Transportation 
- Sdiptech’s solution to these challenges

Safety aspects

Major cities around the world are 
taking a stand to end the toll of 

deaths and injury on their roads and 
transport networks by committing to 

Vision Zero.

Efficiency & Automation

Increased need for 
automation and efficiency in 
the transportation networks 
as a result of higher volumes 

and complexity. 

Shift away from fossil fuels

Transformation of product 
and services linked to 

renewable energy sources of 
transportation.



Increasing need to invest in Safety & Security 
- Sdiptech’s solution to these challenges

Protection

Continuing strong drivers for security 
systems to protect critical assets 

and sensitive information

Personal Safety

Increased need for personal 
safety products and applications, 

specifically on working sites



Increasing need to invest in Air & Climate 
- Sdiptech’s solution to these challenges

Air quality

Improved air quality driven by 
stricter regulations but also, 

well-being of individuals

Monitoring & Sensing

Increased need for monitoring 
indoor climate including sensing 

technics - to optimize energy 
consumption and air quality



Financial development within SIS 
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23Sources: Sdiptech Financial reports, LTM Q2 2021

▪ Growth

▪ Key driver for growth has been successful M&As

▪ Resilience (during corona)

▪ Stable organic growth overall

▪ Profitability

▪ High EBITA margin historically at ~25%

▪ In 2021 GAH with EBITA margins ~17% is driving 
overall margin slightly down  

▪ Future

▪ Future margins dependent on acquisitions to come

▪ Targeting companied with EBITA between 15-30%

▪ Selective M&A process – look for high quality 
companies
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Thank you 
for listening!

Contact: 
Anders Mattson

Head of Business Area SIS 
anders.mattson@sdiptech.com

mailto:My.Lundberg@sdiptech.com
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Sdiptech acquire and develop that contribute 
to more sustainable, efficient and safe 

societies.



Sustainability goals 

Financial sustainability
All companies acquired by Sdiptech must contribute to one or more of 
the Sustainable Development Goals 



To ensure our role as responsible owners and that the 
investments we make are sustainable, we use three approaches: 

exclusion, inclusion and influence.



Investment philosophy 

▪ Exclude
▪ Strict exclusion

▪ Production or distribution of sectors, e.g.
fossil fuels etc. 

▪ Sustainability issues to consider

▪ E.g. Working conditions, animal welfare etc. 

▪ Include
▪ Sustainability, efficiency and safety

▪ Contributes to one or more of the Sustainable 
Development Goals 

▪ Influence 
▪ Opportunity to develop our companies to make 

sustainable decisions



Sustainability goals 

Financial sustainability
All companies acquired by Sdiptech must contribute to one or more of 
the Sustainable Development Goals 

Environmental sustainability
Sdiptech shall reduce its carbon dioxide intensity (CO2e/turnover) from 
its own operations by 50% within five years (between 2021 and 2026)

Social sustainability
By 2030, Sdiptech shall be gender equal (men and women represented 
in the range of 40–60%) in leading positions

Sdiptech in 
society 

Sdiptech as
an employer



Influence and develop existing companies 

▪ Inspiration, education and development
▪ Handbook with inspirations & checklists 

▪ Focus on value-creating projects 

▪ Map current situation 
▪ Use existing ESG-data for each company 

▪ Follow up on board and strategy meeting with 
discussions 

▪ Set relevant goals for each company 
▪ Long and short-term plans with relevant activities  

▪ Individual goals 



Sustainability goals 

Financial sustainability
All companies acquired by Sdiptech must contribute to one or more of 
the Sustainable Development Goals 

Social sustainability
By 2030, Sdiptech shall be gender equal (men and women represented 
in the range of 40–60%) in leading positions

Governance
All companies within the Sdiptech Group must have incentives that are 
linked to sustainability-related goals

Sdiptech in 
society 

Sdiptech as
an employer

Sdiptech’s
business culture 

Environmental sustainability
Sdiptech shall reduce its carbon dioxide intensity (CO2e/turnover) from 
its own operations by 50% within five years (between 2021 and 2026)
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my.lundberg@sdiptech.com

mailto:My.Lundberg@sdiptech.com


Creating sustainable, efficient and safe societies

Sdiptech AB
Head of acquisitions 
Steven Gilsdorf

Capital Markets Day

16th of September 2021



Our origination methodology, launched in 2014, is in constant 
development

Identification Initial contact Initial Evaluation Bid development

Phase 1 - Origination

Inflow of 
company 

data

Filter and create 
company profiles

Weekly team sit-down and 
evaluation with BA managers

Call

Companies in 
active call list

First 
meeting

Light comm. DD

Second 
meeting

Price and structure 
negotiations

Phase 2 –
Execution



The methodology focuses on quality companies and aims to find the 
best companies first

~5m

Total # of companies:

Current core markets 
for acquisitions

~25m 

Europe

Multiple
data sources

Proprietary
data analytics 
& IT-system

Value chain 
analysis

Rating 
framework

Teamwork

Internal sector 
know-how

Acquisition & BA-
team collaboration



Ready for increased acquisition goal without compromising on quality

Financial 
capacity

Readiness for a higher 
acquisition goal and for 
new markets

1 New adjacent sectors 2 New geographies

Growing our search 
universe enlarges our 
population of quality 
companies

Enables a higher 
acquisition goal without 
compromising on quality

In-house methodology 
and structural capitalSEK 120-150m EBITA

New yearly acquisition goal

Methodology and 
structural capital

Market
pilots

Operational 
capability



Other areas needed
for a functioning society

Traditional 
infrastructure

A more relevant view on infrastructure calls for new acquisition sectors

Example – Resources efficiency more relevant to societies than strictly Water & Energy

Sustainability, Efficiency & Safety

Water & Sanitation Power & Energy Waste management & 
Recycling

Bioeconomy

Resources efficiency



Business climate 
& Culture

Current core markets for acquisitions

New geographies

Key criteria, examples

Northern Italy Netherlands

Infrastructure investments

We see potential in new markets that fit our methodology

Fit with Sdiptech methodology

Regulations for 
Sustainability, Efficiency, Safety



In summary…

We are well prepared and ready for an 
increased acquisition pace
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Updated Financial Targets – September 2021
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▪ Organic earnings growth: 

To achieve an average annual organic growth rate 

for EBITA of 5-10 percent (unchanged).

▪ Acquired earnings growth:

The goal is to, on an annual average basis, 

acquire companies with a total EBITA of 

SEK 120 - 150 million

▪ Capital structure:

Financial net debt in relation to adjusted EBITDA 

on a rolling 12-month basis should not exceed 2.5 

(unchanged).

The three targets are calibrated 

against each other, meaning that 

they will not put one-another at risk 



Companies acquired in 2021

Company Business Area Region
EBITA 
mSEK

Period

Rolec Services & 
One Stop Ltd

Water & Energy UK 82 Q1

Ficon Oy
Special Infrastructure 
Solution

FI 4 Q2

IDE Systems Ltd Water & Energy UK 22 Q3

Total 108
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Historical Acquisitions – up to Sep 2021

Acquired EBITA

SEK 535m in 5.75 
years = 93m/year
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Updated goal from 2021 – SEK 120 – 150m EBITA per year

Acquired EBITA

Updated goal max

Updated goal min

Old goal

SEK 120 – 150m/year

The actual acquired EBITA per 
year may vary between 
SEK 120 – 150m

Sweet spot is targets with an 
EBITA between SEK 20 – 50m

But bigger acquisitions may 
occur (e.g. Rolec in Feb -21)
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208

331

461

324

Acquired EBITA* booked per year – up to Q2 2021

Acquired but not booked

Acquired EBITA* booked

EBITA* excl Acq & central costs

The acquired EBITA per year 
contributes depending on when the 

acquisitions are closed, and the 
profit starts to be booked.

Fluctuations from year to year, 
making it difficult to predict how 

much of acquired EBITA will 
contribute to each year.
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Financial net debt vs Total net debt

FND/EBITDA

TND/EBITDA

Goal FND/EBITDA < 2.5

New issue, MSEK

Financial debt = debt to banks, financial 
institutions and bonds

Total debt = financial debt + conditional 
debt to sellers

Conditions for paying that debt 
typically require a higher EBIT than the 
current level.

New issue only needed if 
acquisitions come close 
to each other or a large 

deal



2017 5.5 - 6.0

EV/EBIT multiples for acquired companies have increased

Clearly seen in the Nordics, but also in other 
geographies 

2021 7.0 - 9.0



2017 5.5 - 6.0

EV/EBIT multiples for acquired companies have increased

Clearly seen in the Nordics, but also in other 
geographies 

2021 7.0 - 9.0• Increased competition
• Funds available
• High gearing

• Few investment 
alternatives to M&A



2017 5.5 - 6.0

EV/EBIT multiples for acquired companies have increased

Clearly seen in the Nordics, but also in other 
geographies 

2021 7.0 - 9.0• Increased competition
• Funds available
• High gearing

• Few investment 
alternatives to M&A

Sdiptech will maintain its high quality requirements on 
potential targets. Targets should:

• Contribute to Sustainable, Efficient and Safe societies
• Have a solid track record
• Have a profit margin > 15%
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