
 

 

	
	
 
 
Pressmeddelande                    Stockholm, 19 november 2021 
    
 
 

Neptunia Invest publicerar 
delårsrapport för Q3 2021 

 
Neptunia Invest AB (publ) har offentliggjort delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2021, 
som finns tillgänglig på www.neptuniainvest.se/investerare. 
 
Väsentliga händelser under kvartalet 

• Koncernens omsättning för det tredje kvartalet uppgick till 87,3 Mkr (45,1) och EBT till 305,9 Mkr (95). 

• Moderbolagets EBT för det tredje kvartalet uppgick till 142 Mkr (-7). 

• Neptunia tillfördes 50 Mkr genom en riktad nyemission. 

• Neptunia emitterade ytterligare obligationer till ett värde om 200 Mkr till 103,25 procent av nominellt 
belopp och justerade sina obligationsvillkor genom att bland annat utöka ramverket från 300 till 600 
Mkr. 

• Slättö Förvaltning har givits Finansinspektionens tillstånd att starta och förvalta en ny alternativ 
investeringsfond, Slättö Value Add II, och tecknat avtal om investeringslöften med tio 
ankarinvesterare. 

• SIBS påbörjat utbyggnad av ytterligare en fabrik för produktion av bostäder. Vid full utbyggnad 
kommer produktionskapaciteten utökas med fyra gånger dagens kapacitet, till 4 500 lägenheter per 
år.  

• Slättö Value Add I noterade under kvartalet en värdeutveckling om 5,6 procent och Slättö Core+ 
noterade under kvartalet en värdeutveckling om 7,4 procent. 

• Under kvartalet har Neptunia investerat sammantaget 20 Mkr i Youple och EstateLogs. Neptunias 
kvarvarande aktier i Randviken Fastigheter har avyttrats till ett värde motsvarande cirka 5 Mkr. 

• Buildroids innehav Netmore har genomfört en riktad nyemission till Samhällsbyggnadsbolaget i 
Norden AB (SBB) och Polar Structure AB till en premie om 42 procent över föregående handelsdags 
börskurs. 

• MW Group har fullbordat förvärvet av 3GNS och affärsområdena MW Field Services och MW Cyber 
har levererat mobil infrastruktur till den EU-finansierade Ocean 2020-övningen tillsammans med 
SAAB. 

 
Väsentliga händelser efter kvartalet 

• Lars Axelsson och Viktor Tennström från Evolv Property blir nya partners i Slätt förvaltning. 

• Slättö Core + har erhållit kapitallöften om ytterligare drygt 800 Mkr. Fonden och ägarfamiljen bakom 
Stadium har kommunicerat att man gemensamt startar ett joint venture om cirka 4 Mdkr, 
Herstadberg Logistics Hub, som skall utveckla ett logistikcentrum med Stadium som ankarhyresgäst 
i Norrköping. 

• Slättö Value Add II och SIBS har inom ramen för sitt joint venture kommunicerat sin första affär, 
utveckling av cirka 1 700 bostäder med ett värde om cirka 5 Mdkr. 

• Efter kvartalets utgång har Neptunia investerat 100 Mkr i SIBS genom en riktad nyemission om totalt 
250 Mkr och därmed utökat ägandet från 15 till 17 procent. 

• Efter kvartalets utgång har Neptunia investerat i Norban, en digital plattform som kombinerar en 
marknadsplats för alla bostadsägare med en mäklartjänst. 

• MW Group har tecknat ett treårsavtal med Ericsson för utbyggnad av 5G-nätet i Norge med ett 
avtalsvärde om ca 100 Mkr.  



 

 

För ytterligare information: 

Johan Karlsson, VD, 
Tel: +46 703 55 09 
E-post: johan.karlsson@neptuniainvest.se 

Gustav Niblaeus, CFO 
Tel: +46 70 927 89 74 
E-post: gustav.niblaeus@neptuniainvest.se 
 
Denna information är sådan information som Neptunia Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 
19 november 2021, kl. 08.00 CET. 
 
 
 
Neptunia är ett svenskt investmentbolag med nordiskt privat ägande som grundades av bröderna Johan och Mikael Karlsson 
tillsammans med familjen Ehrnrooth. Neptunia investerar i företag inom sektorerna fastigheter och finans samt inom försvar och 
säkerhet. Bland portföljbolagen ingår bland andra Slättö Förvaltning, MW Group, SIBS, Digital Room och Bolite. Neptunia drivs med 
en stark kultur som präglas av våra värderingar resultat, ansvarstagande och handlingskraft. Neptunia har en obligation som är 
noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.neptuniainvest.se. 


