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7ÅRSREDOVISNING 2018 VD HA R ORDET

Även Nordic Lift, vårt navbolag inom hissteknik, växte bra med en 
organisk tillväxt på drygt 25 procent jämfört med 2017. Förvärvet 
av Hissteknik i Göteborg AB som genomfördes i juli blev ett mycket 
bra geografiskt och verksamhetsmässigt komplement till vårt tidigare 
innehav, Varbergsbaserade RC Hisservice.

Flexenclosures 2018 är däremot en stor besvikelse, och Pegrocos 
resultat efter minoritetsandelar påverkas kraftigt av Flexenclosures 
negativa resultat. Flexenclosures omsättning ökade med 125 
procent jämfört med 2017 som ett resultat av en ökad orderingång. 
Bolaget skrev också ett ramavtal med en av världens ledande 
datacenteroperatörer, Equinix, vilket ger Flexenclosure möjlighet till 
fler och större framtida leveranser av datacenters. Men trots detta 
nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.

Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets 
största projekt under året, ett datacenter för Equinix med placering 
i Zürich. Projektet exekverades väl av Flexenclosure i faserna design, 
konstruktion, inköp, produktion och skeppning. Men för den sista 
fasen, installation inklusive grundläggning, markarbete och integrering 
med befintlig byggnad, hade gjorts fundamentala felbedömningar, 
vilket resulterade i kraftiga fördyringar, förseningar och totalt för 
projektet, i ett mycket stort underskott. En konsekvens var dessutom 
att en följdorder från Equinix som var budgeterad för oktober 2018 
kom först i februari 2019. 

Även affärsområde eSite bidrog dessvärre till det negativa resultatet. 
De fälttester av den nya eSite-generationen X10 som initierats av 
potentiella kunderna har dragit ut på tiden och kundernas 
volymorder som bolaget budgeterat för för 2018 uteblev därmed. 

Trots att bolaget har två starka produktkoncept har bolaget hamnat 
i en svår situation. Vi vidtar nu kraftfulla åtgärder för att bolaget 
snarast skall uppnå lönsamhet. Vi delar på bolagets två affärsområden 
eSite och eCentre och lägger i två separata bolag för att få mer 
fokus. Vi byter ut delar av styrelsen och ser över bolagets ledning för 
att få mer fokus på att uppnå lönsamhet, och vi kapar i kostnaderna. 
Samtidigt måste vi som en av de större ägarna skjuta till ytterligare 
kapital.

Intressanta möjligheter
Vi ser fortsatt att det finns många intressanta förvärvsmöjligheter på 
marknaden och vi har en stark pipeline med möjliga förvärvsobjekt, 
både nya potentiella navbolag och tilläggsförvärv till våra nuvarande 
navbolag. Vår ambition är att fortsatt utveckla vår portfölj under 2019 
med fokus på förvärv och lönsamhet.

Thomas Brue
Verkställande direktör

Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till 
705 Mkr, en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och 
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört 
med 2017.

Kompletterande förvärv
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga 
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen 
har vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk 
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat 
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari 
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag 
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks 
erbjudande inom markteknik och gör gruppen till en än mer 
attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen, 
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera 
bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent. 
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan 
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på 
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter 
för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett outsourcat 
och mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen 
Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt Nordic Furnaces och 
Nordic MRO. Vår ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler 
portföljbolag in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att 
bolagen i Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning 
mellan olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Fortsatt god utveckling i navbolagen
Den sammanlagda omsättningen för basportföljen, alltså den delen 
av portföljen som utgörs av bolag som huvudsakligen erbjuder 
tjänster, service och underhåll,  uppgick under 2018 till 1 397 Mkr, 
att jämföra med 955 Mkr under 2017 – en ökning med 46 procent. 
En stor del av tillväxten kommer från viktiga förvärv, dels tilläggs-
förvärv i Nordisk Bergteknik och i Nordic Lift, och dels förvärvet 
av Nordic Furnaces som gjordes i slutet av 2017. Men jag vill 
poängtera att vi även hade en bra organisk tillväxt. Största 
bidraget kommer från Nordisk Bergsteknik, vår bergteknikgrupp 
som uppvisar en imponerande utveckling med en organisk tillväxt 
om 45 procent jämfört med 2017. Förutsättningarna är fortsatt goda. 
Den under liggande marknaden för väg- och järnvägsbygge i Sverige 
och Norge är fortsatt gynnsam och våra bolag i bergteknik gruppen 
har en stark position i sina respektive regioner. När vi nu dessutom 
har Pålab inom gruppen och vi blir en mer komplett leverantör av 
markteknik ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Nordisk Bergteknik 
har nu proforma en omsättning på cirka 750 Mkr och vår ambition 
är att fördubbla det inom kommande två till tre år.
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Vad vi gör

Affärsidé
Ägarlett investeringsbolag, investerar och 
bygger värde i mindre/medelstora bolag, 
företrädesvis onoterade baserade i Sverige 

• Långsiktiga, utan uttalad investeringshorisont 
• Styrkor i organisation och nätverk
• Aktiva ägare, arbetar nära entreprenörerna

ROE > 15 % i genomsnittlig årlig avkastning 
över en konjunkturcykel
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fokus. Vi byter ut delar av styrelsen och ser över bolagets ledning för 
att få mer fokus på att uppnå lönsamhet, och vi kapar i kostnaderna. 
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Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till 
705 Mkr, en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och 
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört 
med 2017.
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Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga 
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen 
har vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk 
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I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen, 
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera 
bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent. 
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan 
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på 
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter 
för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett outsourcat 
och mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen 
Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt Nordic Furnaces och 
Nordic MRO. Vår ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler 
portföljbolag in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att 
bolagen i Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning 
mellan olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Fortsatt god utveckling i navbolagen
Den sammanlagda omsättningen för basportföljen, alltså den delen 
av portföljen som utgörs av bolag som huvudsakligen erbjuder 
tjänster, service och underhåll,  uppgick under 2018 till 1 397 Mkr, 
att jämföra med 955 Mkr under 2017 – en ökning med 46 procent. 
En stor del av tillväxten kommer från viktiga förvärv, dels tilläggs-
förvärv i Nordisk Bergteknik och i Nordic Lift, och dels förvärvet 
av Nordic Furnaces som gjordes i slutet av 2017. Men jag vill 
poängtera att vi även hade en bra organisk tillväxt. Största 
bidraget kommer från Nordisk Bergsteknik, vår bergteknikgrupp 
som uppvisar en imponerande utveckling med en organisk tillväxt 
om 45 procent jämfört med 2017. Förutsättningarna är fortsatt goda. 
Den under liggande marknaden för väg- och järnvägsbygge i Sverige 
och Norge är fortsatt gynnsam och våra bolag i bergteknik gruppen 
har en stark position i sina respektive regioner. När vi nu dessutom 
har Pålab inom gruppen och vi blir en mer komplett leverantör av 
markteknik ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Nordisk Bergteknik 
har nu proforma en omsättning på cirka 750 Mkr och vår ambition 
är att fördubbla det inom kommande två till tre år.
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Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera 
bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent. 
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan 
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på 
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter 
för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett outsourcat 
och mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen 
Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt Nordic Furnaces och 
Nordic MRO. Vår ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler 
portföljbolag in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att 
bolagen i Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning 
mellan olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Fortsatt god utveckling i navbolagen
Den sammanlagda omsättningen för basportföljen, alltså den delen 
av portföljen som utgörs av bolag som huvudsakligen erbjuder 
tjänster, service och underhåll,  uppgick under 2018 till 1 397 Mkr, 
att jämföra med 955 Mkr under 2017 – en ökning med 46 procent. 
En stor del av tillväxten kommer från viktiga förvärv, dels tilläggs-
förvärv i Nordisk Bergteknik och i Nordic Lift, och dels förvärvet 
av Nordic Furnaces som gjordes i slutet av 2017. Men jag vill 
poängtera att vi även hade en bra organisk tillväxt. Största 
bidraget kommer från Nordisk Bergsteknik, vår bergteknikgrupp 
som uppvisar en imponerande utveckling med en organisk tillväxt 
om 45 procent jämfört med 2017. Förutsättningarna är fortsatt goda. 
Den under liggande marknaden för väg- och järnvägsbygge i Sverige 
och Norge är fortsatt gynnsam och våra bolag i bergteknik gruppen 
har en stark position i sina respektive regioner. När vi nu dessutom 
har Pålab inom gruppen och vi blir en mer komplett leverantör av 
markteknik ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Nordisk Bergteknik 
har nu proforma en omsättning på cirka 750 Mkr och vår ambition 
är att fördubbla det inom kommande två till tre år.

2018

VDs REDOGÖRELSE, AGENDA
2020
Å R S S T Ä M M A  



PEGROCO –VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
PEGROCO 2019

7ÅRSREDOVISNING 2018 VD HA R ORDET

Även Nordic Lift, vårt navbolag inom hissteknik, växte bra med en 
organisk tillväxt på drygt 25 procent jämfört med 2017. Förvärvet 
av Hissteknik i Göteborg AB som genomfördes i juli blev ett mycket 
bra geografiskt och verksamhetsmässigt komplement till vårt tidigare 
innehav, Varbergsbaserade RC Hisservice.

Flexenclosures 2018 är däremot en stor besvikelse, och Pegrocos 
resultat efter minoritetsandelar påverkas kraftigt av Flexenclosures 
negativa resultat. Flexenclosures omsättning ökade med 125 
procent jämfört med 2017 som ett resultat av en ökad orderingång. 
Bolaget skrev också ett ramavtal med en av världens ledande 
datacenteroperatörer, Equinix, vilket ger Flexenclosure möjlighet till 
fler och större framtida leveranser av datacenters. Men trots detta 
nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.

Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets 
största projekt under året, ett datacenter för Equinix med placering 
i Zürich. Projektet exekverades väl av Flexenclosure i faserna design, 
konstruktion, inköp, produktion och skeppning. Men för den sista 
fasen, installation inklusive grundläggning, markarbete och integrering 
med befintlig byggnad, hade gjorts fundamentala felbedömningar, 
vilket resulterade i kraftiga fördyringar, förseningar och totalt för 
projektet, i ett mycket stort underskott. En konsekvens var dessutom 
att en följdorder från Equinix som var budgeterad för oktober 2018 
kom först i februari 2019. 

Även affärsområde eSite bidrog dessvärre till det negativa resultatet. 
De fälttester av den nya eSite-generationen X10 som initierats av 
potentiella kunderna har dragit ut på tiden och kundernas 
volymorder som bolaget budgeterat för för 2018 uteblev därmed. 

Trots att bolaget har två starka produktkoncept har bolaget hamnat 
i en svår situation. Vi vidtar nu kraftfulla åtgärder för att bolaget 
snarast skall uppnå lönsamhet. Vi delar på bolagets två affärsområden 
eSite och eCentre och lägger i två separata bolag för att få mer 
fokus. Vi byter ut delar av styrelsen och ser över bolagets ledning för 
att få mer fokus på att uppnå lönsamhet, och vi kapar i kostnaderna. 
Samtidigt måste vi som en av de större ägarna skjuta till ytterligare 
kapital.

Intressanta möjligheter
Vi ser fortsatt att det finns många intressanta förvärvsmöjligheter på 
marknaden och vi har en stark pipeline med möjliga förvärvsobjekt, 
både nya potentiella navbolag och tilläggsförvärv till våra nuvarande 
navbolag. Vår ambition är att fortsatt utveckla vår portfölj under 2019 
med fokus på förvärv och lönsamhet.

Thomas Brue
Verkställande direktör

Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till 
705 Mkr, en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och 
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört 
med 2017.

Kompletterande förvärv
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga 
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen 
har vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk 
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat 
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari 
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag 
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks 
erbjudande inom markteknik och gör gruppen till en än mer 
attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen, 
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera 
bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent. 
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan 
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på 
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter 
för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett outsourcat 
och mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen 
Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt Nordic Furnaces och 
Nordic MRO. Vår ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler 
portföljbolag in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att 
bolagen i Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning 
mellan olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Fortsatt god utveckling i navbolagen
Den sammanlagda omsättningen för basportföljen, alltså den delen 
av portföljen som utgörs av bolag som huvudsakligen erbjuder 
tjänster, service och underhåll,  uppgick under 2018 till 1 397 Mkr, 
att jämföra med 955 Mkr under 2017 – en ökning med 46 procent. 
En stor del av tillväxten kommer från viktiga förvärv, dels tilläggs-
förvärv i Nordisk Bergteknik och i Nordic Lift, och dels förvärvet 
av Nordic Furnaces som gjordes i slutet av 2017. Men jag vill 
poängtera att vi även hade en bra organisk tillväxt. Största 
bidraget kommer från Nordisk Bergsteknik, vår bergteknikgrupp 
som uppvisar en imponerande utveckling med en organisk tillväxt 
om 45 procent jämfört med 2017. Förutsättningarna är fortsatt goda. 
Den under liggande marknaden för väg- och järnvägsbygge i Sverige 
och Norge är fortsatt gynnsam och våra bolag i bergteknik gruppen 
har en stark position i sina respektive regioner. När vi nu dessutom 
har Pålab inom gruppen och vi blir en mer komplett leverantör av 
markteknik ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Nordisk Bergteknik 
har nu proforma en omsättning på cirka 750 Mkr och vår ambition 
är att fördubbla det inom kommande två till tre år.

2018

2020
Å R S S T Ä M M A  

• Flexenclosure i konkurs
• Kommersiellt genombrott => Ramavtal Equinix i 

Zürich & Muscat
• Företagsrekonstruktion april 2019
• Krav på Pegroco som borgenär, mottogs i juli 

2019 från Nordea
• Skrivit ner värdet och gjorde en reservering –

totalt 400 MSEK
• Konkursansökan oktober 2019

• => Förvärv av eSite Power Systems 
ur konkursboet. 

• Alelion stor negativ kursutveckling
• Återhämtat sig bra från botten

• Ramavtal och skriftlig order från Cargotec mfl.

• Alelions högspänningsbatterier klarar 
certifieringskrav för vägfordon

• Åtgärder
• Genomfört uppgörelse med 

Bankkonsortiet
• Frigjort likviditet (Försäljning 

Hagabadet mfl.)
• Reducerat driftskostnader
• Smalare strategi
• Ny organisation och styrelse
• Innehållande av

preferensaktieutdelning



PEGROCO –VÄSENTLIGA FÖRSÄLJNINGAR 
PEGROCO 2019

7ÅRSREDOVISNING 2018 VD HA R ORDET

Även Nordic Lift, vårt navbolag inom hissteknik, växte bra med en 
organisk tillväxt på drygt 25 procent jämfört med 2017. Förvärvet 
av Hissteknik i Göteborg AB som genomfördes i juli blev ett mycket 
bra geografiskt och verksamhetsmässigt komplement till vårt tidigare 
innehav, Varbergsbaserade RC Hisservice.

Flexenclosures 2018 är däremot en stor besvikelse, och Pegrocos 
resultat efter minoritetsandelar påverkas kraftigt av Flexenclosures 
negativa resultat. Flexenclosures omsättning ökade med 125 
procent jämfört med 2017 som ett resultat av en ökad orderingång. 
Bolaget skrev också ett ramavtal med en av världens ledande 
datacenteroperatörer, Equinix, vilket ger Flexenclosure möjlighet till 
fler och större framtida leveranser av datacenters. Men trots detta 
nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.

Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets 
största projekt under året, ett datacenter för Equinix med placering 
i Zürich. Projektet exekverades väl av Flexenclosure i faserna design, 
konstruktion, inköp, produktion och skeppning. Men för den sista 
fasen, installation inklusive grundläggning, markarbete och integrering 
med befintlig byggnad, hade gjorts fundamentala felbedömningar, 
vilket resulterade i kraftiga fördyringar, förseningar och totalt för 
projektet, i ett mycket stort underskott. En konsekvens var dessutom 
att en följdorder från Equinix som var budgeterad för oktober 2018 
kom först i februari 2019. 

Även affärsområde eSite bidrog dessvärre till det negativa resultatet. 
De fälttester av den nya eSite-generationen X10 som initierats av 
potentiella kunderna har dragit ut på tiden och kundernas 
volymorder som bolaget budgeterat för för 2018 uteblev därmed. 

Trots att bolaget har två starka produktkoncept har bolaget hamnat 
i en svår situation. Vi vidtar nu kraftfulla åtgärder för att bolaget 
snarast skall uppnå lönsamhet. Vi delar på bolagets två affärsområden 
eSite och eCentre och lägger i två separata bolag för att få mer 
fokus. Vi byter ut delar av styrelsen och ser över bolagets ledning för 
att få mer fokus på att uppnå lönsamhet, och vi kapar i kostnaderna. 
Samtidigt måste vi som en av de större ägarna skjuta till ytterligare 
kapital.

Intressanta möjligheter
Vi ser fortsatt att det finns många intressanta förvärvsmöjligheter på 
marknaden och vi har en stark pipeline med möjliga förvärvsobjekt, 
både nya potentiella navbolag och tilläggsförvärv till våra nuvarande 
navbolag. Vår ambition är att fortsatt utveckla vår portfölj under 2019 
med fokus på förvärv och lönsamhet.

Thomas Brue
Verkställande direktör

Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till 
705 Mkr, en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och 
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört 
med 2017.

Kompletterande förvärv
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga 
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen 
har vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk 
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat 
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari 
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag 
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks 
erbjudande inom markteknik och gör gruppen till en än mer 
attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen, 
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera 
bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent. 
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan 
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på 
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter 
för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett outsourcat 
och mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen 
Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt Nordic Furnaces och 
Nordic MRO. Vår ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler 
portföljbolag in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att 
bolagen i Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning 
mellan olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Fortsatt god utveckling i navbolagen
Den sammanlagda omsättningen för basportföljen, alltså den delen 
av portföljen som utgörs av bolag som huvudsakligen erbjuder 
tjänster, service och underhåll,  uppgick under 2018 till 1 397 Mkr, 
att jämföra med 955 Mkr under 2017 – en ökning med 46 procent. 
En stor del av tillväxten kommer från viktiga förvärv, dels tilläggs-
förvärv i Nordisk Bergteknik och i Nordic Lift, och dels förvärvet 
av Nordic Furnaces som gjordes i slutet av 2017. Men jag vill 
poängtera att vi även hade en bra organisk tillväxt. Största 
bidraget kommer från Nordisk Bergsteknik, vår bergteknikgrupp 
som uppvisar en imponerande utveckling med en organisk tillväxt 
om 45 procent jämfört med 2017. Förutsättningarna är fortsatt goda. 
Den under liggande marknaden för väg- och järnvägsbygge i Sverige 
och Norge är fortsatt gynnsam och våra bolag i bergteknik gruppen 
har en stark position i sina respektive regioner. När vi nu dessutom 
har Pålab inom gruppen och vi blir en mer komplett leverantör av 
markteknik ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Nordisk Bergteknik 
har nu proforma en omsättning på cirka 750 Mkr och vår ambition 
är att fördubbla det inom kommande två till tre år.

2018

2020
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≈ 9 Mkr

≈ 9 Mkr

≈ 15 Mkr



PEGROCO –VÄSENTLIGA TRANSAKTIONER 
PEGROCO 2019

7ÅRSREDOVISNING 2018 VD HA R ORDET

Även Nordic Lift, vårt navbolag inom hissteknik, växte bra med en 
organisk tillväxt på drygt 25 procent jämfört med 2017. Förvärvet 
av Hissteknik i Göteborg AB som genomfördes i juli blev ett mycket 
bra geografiskt och verksamhetsmässigt komplement till vårt tidigare 
innehav, Varbergsbaserade RC Hisservice.

Flexenclosures 2018 är däremot en stor besvikelse, och Pegrocos 
resultat efter minoritetsandelar påverkas kraftigt av Flexenclosures 
negativa resultat. Flexenclosures omsättning ökade med 125 
procent jämfört med 2017 som ett resultat av en ökad orderingång. 
Bolaget skrev också ett ramavtal med en av världens ledande 
datacenteroperatörer, Equinix, vilket ger Flexenclosure möjlighet till 
fler och större framtida leveranser av datacenters. Men trots detta 
nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.

Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets 
största projekt under året, ett datacenter för Equinix med placering 
i Zürich. Projektet exekverades väl av Flexenclosure i faserna design, 
konstruktion, inköp, produktion och skeppning. Men för den sista 
fasen, installation inklusive grundläggning, markarbete och integrering 
med befintlig byggnad, hade gjorts fundamentala felbedömningar, 
vilket resulterade i kraftiga fördyringar, förseningar och totalt för 
projektet, i ett mycket stort underskott. En konsekvens var dessutom 
att en följdorder från Equinix som var budgeterad för oktober 2018 
kom först i februari 2019. 

Även affärsområde eSite bidrog dessvärre till det negativa resultatet. 
De fälttester av den nya eSite-generationen X10 som initierats av 
potentiella kunderna har dragit ut på tiden och kundernas 
volymorder som bolaget budgeterat för för 2018 uteblev därmed. 

Trots att bolaget har två starka produktkoncept har bolaget hamnat 
i en svår situation. Vi vidtar nu kraftfulla åtgärder för att bolaget 
snarast skall uppnå lönsamhet. Vi delar på bolagets två affärsområden 
eSite och eCentre och lägger i två separata bolag för att få mer 
fokus. Vi byter ut delar av styrelsen och ser över bolagets ledning för 
att få mer fokus på att uppnå lönsamhet, och vi kapar i kostnaderna. 
Samtidigt måste vi som en av de större ägarna skjuta till ytterligare 
kapital.

Intressanta möjligheter
Vi ser fortsatt att det finns många intressanta förvärvsmöjligheter på 
marknaden och vi har en stark pipeline med möjliga förvärvsobjekt, 
både nya potentiella navbolag och tilläggsförvärv till våra nuvarande 
navbolag. Vår ambition är att fortsatt utveckla vår portfölj under 2019 
med fokus på förvärv och lönsamhet.

Thomas Brue
Verkställande direktör

Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till 
705 Mkr, en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och 
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört 
med 2017.

Kompletterande förvärv
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga 
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen 
har vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk 
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat 
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari 
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag 
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks 
erbjudande inom markteknik och gör gruppen till en än mer 
attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen, 
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera 
bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent. 
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan 
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på 
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter 
för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett outsourcat 
och mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen 
Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt Nordic Furnaces och 
Nordic MRO. Vår ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler 
portföljbolag in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att 
bolagen i Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning 
mellan olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Fortsatt god utveckling i navbolagen
Den sammanlagda omsättningen för basportföljen, alltså den delen 
av portföljen som utgörs av bolag som huvudsakligen erbjuder 
tjänster, service och underhåll,  uppgick under 2018 till 1 397 Mkr, 
att jämföra med 955 Mkr under 2017 – en ökning med 46 procent. 
En stor del av tillväxten kommer från viktiga förvärv, dels tilläggs-
förvärv i Nordisk Bergteknik och i Nordic Lift, och dels förvärvet 
av Nordic Furnaces som gjordes i slutet av 2017. Men jag vill 
poängtera att vi även hade en bra organisk tillväxt. Största 
bidraget kommer från Nordisk Bergsteknik, vår bergteknikgrupp 
som uppvisar en imponerande utveckling med en organisk tillväxt 
om 45 procent jämfört med 2017. Förutsättningarna är fortsatt goda. 
Den under liggande marknaden för väg- och järnvägsbygge i Sverige 
och Norge är fortsatt gynnsam och våra bolag i bergteknik gruppen 
har en stark position i sina respektive regioner. När vi nu dessutom 
har Pålab inom gruppen och vi blir en mer komplett leverantör av 
markteknik ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Nordisk Bergteknik 
har nu proforma en omsättning på cirka 750 Mkr och vår ambition 
är att fördubbla det inom kommande två till tre år.

2018

2020
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Förvärv Pålab genom Nordisk Bergteknik

Förvärv Hyrcon genom Nordisk Bergteknik

Förvärv Wennergrens Hiss genom Nordic Lift

Hyrcon

Förvärv Å.G Sprängare genom Nordisk Bergteknik

Aktieöverlåtelse i Finwire AB och utgivande av nya aktier i Nowa 
Kommunikation AB

Förvärv av Bohus Bergsprängning AB

Förvärv av eSite Power Systems AB

Nordisk Bergteknik emitterar säkerställda företagsobligationer

Transaktionsstorlek (Mkr)

180

10

2

4

4

70

1

400
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COVID-19
PEGROCO 2019

• Historisk kris
• Fokusera på att minimera den negativa påverkan (utnyttjande av 

stödpaket, korttidspermittering, informationsförmedling, frigjort 
likviditet, dialog med banker och kreditinstitut).

• Bistå portföljbolagen med vägledning och stöd
• Ögonen öppna för eventuella möjligheter som kan uppstå

Portföljbolagens grad av påverkan av COVID-19:

7ÅRSREDOVISNING 2018 VD HA R ORDET

Även Nordic Lift, vårt navbolag inom hissteknik, växte bra med en 
organisk tillväxt på drygt 25 procent jämfört med 2017. Förvärvet 
av Hissteknik i Göteborg AB som genomfördes i juli blev ett mycket 
bra geografiskt och verksamhetsmässigt komplement till vårt tidigare 
innehav, Varbergsbaserade RC Hisservice.

Flexenclosures 2018 är däremot en stor besvikelse, och Pegrocos 
resultat efter minoritetsandelar påverkas kraftigt av Flexenclosures 
negativa resultat. Flexenclosures omsättning ökade med 125 
procent jämfört med 2017 som ett resultat av en ökad orderingång. 
Bolaget skrev också ett ramavtal med en av världens ledande 
datacenteroperatörer, Equinix, vilket ger Flexenclosure möjlighet till 
fler och större framtida leveranser av datacenters. Men trots detta 
nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.

Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets 
största projekt under året, ett datacenter för Equinix med placering 
i Zürich. Projektet exekverades väl av Flexenclosure i faserna design, 
konstruktion, inköp, produktion och skeppning. Men för den sista 
fasen, installation inklusive grundläggning, markarbete och integrering 
med befintlig byggnad, hade gjorts fundamentala felbedömningar, 
vilket resulterade i kraftiga fördyringar, förseningar och totalt för 
projektet, i ett mycket stort underskott. En konsekvens var dessutom 
att en följdorder från Equinix som var budgeterad för oktober 2018 
kom först i februari 2019. 

Även affärsområde eSite bidrog dessvärre till det negativa resultatet. 
De fälttester av den nya eSite-generationen X10 som initierats av 
potentiella kunderna har dragit ut på tiden och kundernas 
volymorder som bolaget budgeterat för för 2018 uteblev därmed. 

Trots att bolaget har två starka produktkoncept har bolaget hamnat 
i en svår situation. Vi vidtar nu kraftfulla åtgärder för att bolaget 
snarast skall uppnå lönsamhet. Vi delar på bolagets två affärsområden 
eSite och eCentre och lägger i två separata bolag för att få mer 
fokus. Vi byter ut delar av styrelsen och ser över bolagets ledning för 
att få mer fokus på att uppnå lönsamhet, och vi kapar i kostnaderna. 
Samtidigt måste vi som en av de större ägarna skjuta till ytterligare 
kapital.

Intressanta möjligheter
Vi ser fortsatt att det finns många intressanta förvärvsmöjligheter på 
marknaden och vi har en stark pipeline med möjliga förvärvsobjekt, 
både nya potentiella navbolag och tilläggsförvärv till våra nuvarande 
navbolag. Vår ambition är att fortsatt utveckla vår portfölj under 2019 
med fokus på förvärv och lönsamhet.

Thomas Brue
Verkställande direktör

Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till 
705 Mkr, en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och 
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört 
med 2017.

Kompletterande förvärv
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga 
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen 
har vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk 
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat 
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari 
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag 
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks 
erbjudande inom markteknik och gör gruppen till en än mer 
attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen, 
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera 
bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent. 
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan 
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på 
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter 
för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett outsourcat 
och mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen 
Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt Nordic Furnaces och 
Nordic MRO. Vår ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler 
portföljbolag in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att 
bolagen i Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning 
mellan olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Fortsatt god utveckling i navbolagen
Den sammanlagda omsättningen för basportföljen, alltså den delen 
av portföljen som utgörs av bolag som huvudsakligen erbjuder 
tjänster, service och underhåll,  uppgick under 2018 till 1 397 Mkr, 
att jämföra med 955 Mkr under 2017 – en ökning med 46 procent. 
En stor del av tillväxten kommer från viktiga förvärv, dels tilläggs-
förvärv i Nordisk Bergteknik och i Nordic Lift, och dels förvärvet 
av Nordic Furnaces som gjordes i slutet av 2017. Men jag vill 
poängtera att vi även hade en bra organisk tillväxt. Största 
bidraget kommer från Nordisk Bergsteknik, vår bergteknikgrupp 
som uppvisar en imponerande utveckling med en organisk tillväxt 
om 45 procent jämfört med 2017. Förutsättningarna är fortsatt goda. 
Den under liggande marknaden för väg- och järnvägsbygge i Sverige 
och Norge är fortsatt gynnsam och våra bolag i bergteknik gruppen 
har en stark position i sina respektive regioner. När vi nu dessutom 
har Pålab inom gruppen och vi blir en mer komplett leverantör av 
markteknik ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Nordisk Bergteknik 
har nu proforma en omsättning på cirka 750 Mkr och vår ambition 
är att fördubbla det inom kommande två till tre år.
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Även Nordic Lift, vårt navbolag inom hissteknik, växte bra med en 
organisk tillväxt på drygt 25 procent jämfört med 2017. Förvärvet 
av Hissteknik i Göteborg AB som genomfördes i juli blev ett mycket 
bra geografiskt och verksamhetsmässigt komplement till vårt tidigare 
innehav, Varbergsbaserade RC Hisservice.

Flexenclosures 2018 är däremot en stor besvikelse, och Pegrocos 
resultat efter minoritetsandelar påverkas kraftigt av Flexenclosures 
negativa resultat. Flexenclosures omsättning ökade med 125 
procent jämfört med 2017 som ett resultat av en ökad orderingång. 
Bolaget skrev också ett ramavtal med en av världens ledande 
datacenteroperatörer, Equinix, vilket ger Flexenclosure möjlighet till 
fler och större framtida leveranser av datacenters. Men trots detta 
nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.

Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets 
största projekt under året, ett datacenter för Equinix med placering 
i Zürich. Projektet exekverades väl av Flexenclosure i faserna design, 
konstruktion, inköp, produktion och skeppning. Men för den sista 
fasen, installation inklusive grundläggning, markarbete och integrering 
med befintlig byggnad, hade gjorts fundamentala felbedömningar, 
vilket resulterade i kraftiga fördyringar, förseningar och totalt för 
projektet, i ett mycket stort underskott. En konsekvens var dessutom 
att en följdorder från Equinix som var budgeterad för oktober 2018 
kom först i februari 2019. 

Även affärsområde eSite bidrog dessvärre till det negativa resultatet. 
De fälttester av den nya eSite-generationen X10 som initierats av 
potentiella kunderna har dragit ut på tiden och kundernas 
volymorder som bolaget budgeterat för för 2018 uteblev därmed. 

Trots att bolaget har två starka produktkoncept har bolaget hamnat 
i en svår situation. Vi vidtar nu kraftfulla åtgärder för att bolaget 
snarast skall uppnå lönsamhet. Vi delar på bolagets två affärsområden 
eSite och eCentre och lägger i två separata bolag för att få mer 
fokus. Vi byter ut delar av styrelsen och ser över bolagets ledning för 
att få mer fokus på att uppnå lönsamhet, och vi kapar i kostnaderna. 
Samtidigt måste vi som en av de större ägarna skjuta till ytterligare 
kapital.

Intressanta möjligheter
Vi ser fortsatt att det finns många intressanta förvärvsmöjligheter på 
marknaden och vi har en stark pipeline med möjliga förvärvsobjekt, 
både nya potentiella navbolag och tilläggsförvärv till våra nuvarande 
navbolag. Vår ambition är att fortsatt utveckla vår portfölj under 2019 
med fokus på förvärv och lönsamhet.

Thomas Brue
Verkställande direktör

Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till 
705 Mkr, en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och 
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört 
med 2017.

Kompletterande förvärv
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga 
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen 
har vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk 
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat 
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari 
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag 
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks 
erbjudande inom markteknik och gör gruppen till en än mer 
attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen, 
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera 
bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent. 
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan 
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på 
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter 
för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett outsourcat 
och mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen 
Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt Nordic Furnaces och 
Nordic MRO. Vår ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler 
portföljbolag in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att 
bolagen i Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning 
mellan olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Fortsatt god utveckling i navbolagen
Den sammanlagda omsättningen för basportföljen, alltså den delen 
av portföljen som utgörs av bolag som huvudsakligen erbjuder 
tjänster, service och underhåll,  uppgick under 2018 till 1 397 Mkr, 
att jämföra med 955 Mkr under 2017 – en ökning med 46 procent. 
En stor del av tillväxten kommer från viktiga förvärv, dels tilläggs-
förvärv i Nordisk Bergteknik och i Nordic Lift, och dels förvärvet 
av Nordic Furnaces som gjordes i slutet av 2017. Men jag vill 
poängtera att vi även hade en bra organisk tillväxt. Största 
bidraget kommer från Nordisk Bergsteknik, vår bergteknikgrupp 
som uppvisar en imponerande utveckling med en organisk tillväxt 
om 45 procent jämfört med 2017. Förutsättningarna är fortsatt goda. 
Den under liggande marknaden för väg- och järnvägsbygge i Sverige 
och Norge är fortsatt gynnsam och våra bolag i bergteknik gruppen 
har en stark position i sina respektive regioner. När vi nu dessutom 
har Pålab inom gruppen och vi blir en mer komplett leverantör av 
markteknik ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Nordisk Bergteknik 
har nu proforma en omsättning på cirka 750 Mkr och vår ambition 
är att fördubbla det inom kommande två till tre år.
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Även Nordic Lift, vårt navbolag inom hissteknik, växte bra med en 
organisk tillväxt på drygt 25 procent jämfört med 2017. Förvärvet 
av Hissteknik i Göteborg AB som genomfördes i juli blev ett mycket 
bra geografiskt och verksamhetsmässigt komplement till vårt tidigare 
innehav, Varbergsbaserade RC Hisservice.

Flexenclosures 2018 är däremot en stor besvikelse, och Pegrocos 
resultat efter minoritetsandelar påverkas kraftigt av Flexenclosures 
negativa resultat. Flexenclosures omsättning ökade med 125 
procent jämfört med 2017 som ett resultat av en ökad orderingång. 
Bolaget skrev också ett ramavtal med en av världens ledande 
datacenteroperatörer, Equinix, vilket ger Flexenclosure möjlighet till 
fler och större framtida leveranser av datacenters. Men trots detta 
nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.

Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets 
största projekt under året, ett datacenter för Equinix med placering 
i Zürich. Projektet exekverades väl av Flexenclosure i faserna design, 
konstruktion, inköp, produktion och skeppning. Men för den sista 
fasen, installation inklusive grundläggning, markarbete och integrering 
med befintlig byggnad, hade gjorts fundamentala felbedömningar, 
vilket resulterade i kraftiga fördyringar, förseningar och totalt för 
projektet, i ett mycket stort underskott. En konsekvens var dessutom 
att en följdorder från Equinix som var budgeterad för oktober 2018 
kom först i februari 2019. 

Även affärsområde eSite bidrog dessvärre till det negativa resultatet. 
De fälttester av den nya eSite-generationen X10 som initierats av 
potentiella kunderna har dragit ut på tiden och kundernas 
volymorder som bolaget budgeterat för för 2018 uteblev därmed. 

Trots att bolaget har två starka produktkoncept har bolaget hamnat 
i en svår situation. Vi vidtar nu kraftfulla åtgärder för att bolaget 
snarast skall uppnå lönsamhet. Vi delar på bolagets två affärsområden 
eSite och eCentre och lägger i två separata bolag för att få mer 
fokus. Vi byter ut delar av styrelsen och ser över bolagets ledning för 
att få mer fokus på att uppnå lönsamhet, och vi kapar i kostnaderna. 
Samtidigt måste vi som en av de större ägarna skjuta till ytterligare 
kapital.

Intressanta möjligheter
Vi ser fortsatt att det finns många intressanta förvärvsmöjligheter på 
marknaden och vi har en stark pipeline med möjliga förvärvsobjekt, 
både nya potentiella navbolag och tilläggsförvärv till våra nuvarande 
navbolag. Vår ambition är att fortsatt utveckla vår portfölj under 2019 
med fokus på förvärv och lönsamhet.

Thomas Brue
Verkställande direktör

Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till 
705 Mkr, en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och 
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört 
med 2017.

Kompletterande förvärv
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga 
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen 
har vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk 
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat 
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari 
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag 
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks 
erbjudande inom markteknik och gör gruppen till en än mer 
attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen, 
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera 
bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent. 
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan 
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på 
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter 
för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett outsourcat 
och mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen 
Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt Nordic Furnaces och 
Nordic MRO. Vår ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler 
portföljbolag in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att 
bolagen i Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning 
mellan olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Fortsatt god utveckling i navbolagen
Den sammanlagda omsättningen för basportföljen, alltså den delen 
av portföljen som utgörs av bolag som huvudsakligen erbjuder 
tjänster, service och underhåll,  uppgick under 2018 till 1 397 Mkr, 
att jämföra med 955 Mkr under 2017 – en ökning med 46 procent. 
En stor del av tillväxten kommer från viktiga förvärv, dels tilläggs-
förvärv i Nordisk Bergteknik och i Nordic Lift, och dels förvärvet 
av Nordic Furnaces som gjordes i slutet av 2017. Men jag vill 
poängtera att vi även hade en bra organisk tillväxt. Största 
bidraget kommer från Nordisk Bergsteknik, vår bergteknikgrupp 
som uppvisar en imponerande utveckling med en organisk tillväxt 
om 45 procent jämfört med 2017. Förutsättningarna är fortsatt goda. 
Den under liggande marknaden för väg- och järnvägsbygge i Sverige 
och Norge är fortsatt gynnsam och våra bolag i bergteknik gruppen 
har en stark position i sina respektive regioner. När vi nu dessutom 
har Pålab inom gruppen och vi blir en mer komplett leverantör av 
markteknik ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Nordisk Bergteknik 
har nu proforma en omsättning på cirka 750 Mkr och vår ambition 
är att fördubbla det inom kommande två till tre år.
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Nyckeltal koncernen - belopp i Mkr jan-mar 20 jan-mar 19

Nettoomsättning 304 589 260 794

EBITDA 21 619 17 898

Bruttoresultat 177 870 127 748

Balansräkning moderbolaget – belopp i Mkr 31-03-20 31-03-19
Andelar i koncernföretag 266 220 110 618

Andelar i intresseföretag 28 870 158 819

Likvida medel och kortfristiga 34 712 105 548

Summa tillgångar 537 913 677 028

Eget kapital 360 290 665 156

Summa skulder 177 623 11 872

Summa skulder och eget kapital 537 913 677 028



PEGROCO – SMALARE STRATEGI
PEGROCO 2020 OCH FRAMÅT

• Mer fokuserad portfölj
• Bli skuldfria i moderbolaget
• Tilläggsförvärv för att stärka 

nuvarande nav-bolag Nordisk 
Bergteknik och Nordic Lift
• Nya förvärv med potential 

att bli nya nav-bolag
• Avyttringar

7ÅRSREDOVISNING 2018 VD HA R ORDET

Även Nordic Lift, vårt navbolag inom hissteknik, växte bra med en 
organisk tillväxt på drygt 25 procent jämfört med 2017. Förvärvet 
av Hissteknik i Göteborg AB som genomfördes i juli blev ett mycket 
bra geografiskt och verksamhetsmässigt komplement till vårt tidigare 
innehav, Varbergsbaserade RC Hisservice.

Flexenclosures 2018 är däremot en stor besvikelse, och Pegrocos 
resultat efter minoritetsandelar påverkas kraftigt av Flexenclosures 
negativa resultat. Flexenclosures omsättning ökade med 125 
procent jämfört med 2017 som ett resultat av en ökad orderingång. 
Bolaget skrev också ett ramavtal med en av världens ledande 
datacenteroperatörer, Equinix, vilket ger Flexenclosure möjlighet till 
fler och större framtida leveranser av datacenters. Men trots detta 
nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.

Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets 
största projekt under året, ett datacenter för Equinix med placering 
i Zürich. Projektet exekverades väl av Flexenclosure i faserna design, 
konstruktion, inköp, produktion och skeppning. Men för den sista 
fasen, installation inklusive grundläggning, markarbete och integrering 
med befintlig byggnad, hade gjorts fundamentala felbedömningar, 
vilket resulterade i kraftiga fördyringar, förseningar och totalt för 
projektet, i ett mycket stort underskott. En konsekvens var dessutom 
att en följdorder från Equinix som var budgeterad för oktober 2018 
kom först i februari 2019. 

Även affärsområde eSite bidrog dessvärre till det negativa resultatet. 
De fälttester av den nya eSite-generationen X10 som initierats av 
potentiella kunderna har dragit ut på tiden och kundernas 
volymorder som bolaget budgeterat för för 2018 uteblev därmed. 

Trots att bolaget har två starka produktkoncept har bolaget hamnat 
i en svår situation. Vi vidtar nu kraftfulla åtgärder för att bolaget 
snarast skall uppnå lönsamhet. Vi delar på bolagets två affärsområden 
eSite och eCentre och lägger i två separata bolag för att få mer 
fokus. Vi byter ut delar av styrelsen och ser över bolagets ledning för 
att få mer fokus på att uppnå lönsamhet, och vi kapar i kostnaderna. 
Samtidigt måste vi som en av de större ägarna skjuta till ytterligare 
kapital.

Intressanta möjligheter
Vi ser fortsatt att det finns många intressanta förvärvsmöjligheter på 
marknaden och vi har en stark pipeline med möjliga förvärvsobjekt, 
både nya potentiella navbolag och tilläggsförvärv till våra nuvarande 
navbolag. Vår ambition är att fortsatt utveckla vår portfölj under 2019 
med fokus på förvärv och lönsamhet.

Thomas Brue
Verkställande direktör

Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till 
705 Mkr, en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och 
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört 
med 2017.

Kompletterande förvärv
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga 
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen 
har vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk 
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat 
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari 
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag 
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks 
erbjudande inom markteknik och gör gruppen till en än mer 
attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen, 
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera 
bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent. 
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan 
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på 
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter 
för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett outsourcat 
och mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen 
Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt Nordic Furnaces och 
Nordic MRO. Vår ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler 
portföljbolag in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att 
bolagen i Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning 
mellan olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Fortsatt god utveckling i navbolagen
Den sammanlagda omsättningen för basportföljen, alltså den delen 
av portföljen som utgörs av bolag som huvudsakligen erbjuder 
tjänster, service och underhåll,  uppgick under 2018 till 1 397 Mkr, 
att jämföra med 955 Mkr under 2017 – en ökning med 46 procent. 
En stor del av tillväxten kommer från viktiga förvärv, dels tilläggs-
förvärv i Nordisk Bergteknik och i Nordic Lift, och dels förvärvet 
av Nordic Furnaces som gjordes i slutet av 2017. Men jag vill 
poängtera att vi även hade en bra organisk tillväxt. Största 
bidraget kommer från Nordisk Bergsteknik, vår bergteknikgrupp 
som uppvisar en imponerande utveckling med en organisk tillväxt 
om 45 procent jämfört med 2017. Förutsättningarna är fortsatt goda. 
Den under liggande marknaden för väg- och järnvägsbygge i Sverige 
och Norge är fortsatt gynnsam och våra bolag i bergteknik gruppen 
har en stark position i sina respektive regioner. När vi nu dessutom 
har Pålab inom gruppen och vi blir en mer komplett leverantör av 
markteknik ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Nordisk Bergteknik 
har nu proforma en omsättning på cirka 750 Mkr och vår ambition 
är att fördubbla det inom kommande två till tre år.
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7ÅRSREDOVISNING 2018 VD HA R ORDET

Även Nordic Lift, vårt navbolag inom hissteknik, växte bra med en 
organisk tillväxt på drygt 25 procent jämfört med 2017. Förvärvet 
av Hissteknik i Göteborg AB som genomfördes i juli blev ett mycket 
bra geografiskt och verksamhetsmässigt komplement till vårt tidigare 
innehav, Varbergsbaserade RC Hisservice.

Flexenclosures 2018 är däremot en stor besvikelse, och Pegrocos 
resultat efter minoritetsandelar påverkas kraftigt av Flexenclosures 
negativa resultat. Flexenclosures omsättning ökade med 125 
procent jämfört med 2017 som ett resultat av en ökad orderingång. 
Bolaget skrev också ett ramavtal med en av världens ledande 
datacenteroperatörer, Equinix, vilket ger Flexenclosure möjlighet till 
fler och större framtida leveranser av datacenters. Men trots detta 
nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.

Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets 
största projekt under året, ett datacenter för Equinix med placering 
i Zürich. Projektet exekverades väl av Flexenclosure i faserna design, 
konstruktion, inköp, produktion och skeppning. Men för den sista 
fasen, installation inklusive grundläggning, markarbete och integrering 
med befintlig byggnad, hade gjorts fundamentala felbedömningar, 
vilket resulterade i kraftiga fördyringar, förseningar och totalt för 
projektet, i ett mycket stort underskott. En konsekvens var dessutom 
att en följdorder från Equinix som var budgeterad för oktober 2018 
kom först i februari 2019. 

Även affärsområde eSite bidrog dessvärre till det negativa resultatet. 
De fälttester av den nya eSite-generationen X10 som initierats av 
potentiella kunderna har dragit ut på tiden och kundernas 
volymorder som bolaget budgeterat för för 2018 uteblev därmed. 

Trots att bolaget har två starka produktkoncept har bolaget hamnat 
i en svår situation. Vi vidtar nu kraftfulla åtgärder för att bolaget 
snarast skall uppnå lönsamhet. Vi delar på bolagets två affärsområden 
eSite och eCentre och lägger i två separata bolag för att få mer 
fokus. Vi byter ut delar av styrelsen och ser över bolagets ledning för 
att få mer fokus på att uppnå lönsamhet, och vi kapar i kostnaderna. 
Samtidigt måste vi som en av de större ägarna skjuta till ytterligare 
kapital.

Intressanta möjligheter
Vi ser fortsatt att det finns många intressanta förvärvsmöjligheter på 
marknaden och vi har en stark pipeline med möjliga förvärvsobjekt, 
både nya potentiella navbolag och tilläggsförvärv till våra nuvarande 
navbolag. Vår ambition är att fortsatt utveckla vår portfölj under 2019 
med fokus på förvärv och lönsamhet.

Thomas Brue
Verkställande direktör

Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till 
705 Mkr, en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och 
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört 
med 2017.

Kompletterande förvärv
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga 
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen 
har vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk 
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat 
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari 
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag 
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks 
erbjudande inom markteknik och gör gruppen till en än mer 
attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen, 
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera 
bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent. 
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan 
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på 
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter 
för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett outsourcat 
och mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen 
Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt Nordic Furnaces och 
Nordic MRO. Vår ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler 
portföljbolag in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att 
bolagen i Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning 
mellan olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Fortsatt god utveckling i navbolagen
Den sammanlagda omsättningen för basportföljen, alltså den delen 
av portföljen som utgörs av bolag som huvudsakligen erbjuder 
tjänster, service och underhåll,  uppgick under 2018 till 1 397 Mkr, 
att jämföra med 955 Mkr under 2017 – en ökning med 46 procent. 
En stor del av tillväxten kommer från viktiga förvärv, dels tilläggs-
förvärv i Nordisk Bergteknik och i Nordic Lift, och dels förvärvet 
av Nordic Furnaces som gjordes i slutet av 2017. Men jag vill 
poängtera att vi även hade en bra organisk tillväxt. Största 
bidraget kommer från Nordisk Bergsteknik, vår bergteknikgrupp 
som uppvisar en imponerande utveckling med en organisk tillväxt 
om 45 procent jämfört med 2017. Förutsättningarna är fortsatt goda. 
Den under liggande marknaden för väg- och järnvägsbygge i Sverige 
och Norge är fortsatt gynnsam och våra bolag i bergteknik gruppen 
har en stark position i sina respektive regioner. När vi nu dessutom 
har Pålab inom gruppen och vi blir en mer komplett leverantör av 
markteknik ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Nordisk Bergteknik 
har nu proforma en omsättning på cirka 750 Mkr och vår ambition 
är att fördubbla det inom kommande två till tre år.
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• Bygga Nav-bolag: Konsolidering, M&A, finansiering, nätverk
• Finansiering av expansion
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Även Nordic Lift, vårt navbolag inom hissteknik, växte bra med en 
organisk tillväxt på drygt 25 procent jämfört med 2017. Förvärvet 
av Hissteknik i Göteborg AB som genomfördes i juli blev ett mycket 
bra geografiskt och verksamhetsmässigt komplement till vårt tidigare 
innehav, Varbergsbaserade RC Hisservice.

Flexenclosures 2018 är däremot en stor besvikelse, och Pegrocos 
resultat efter minoritetsandelar påverkas kraftigt av Flexenclosures 
negativa resultat. Flexenclosures omsättning ökade med 125 
procent jämfört med 2017 som ett resultat av en ökad orderingång. 
Bolaget skrev också ett ramavtal med en av världens ledande 
datacenteroperatörer, Equinix, vilket ger Flexenclosure möjlighet till 
fler och större framtida leveranser av datacenters. Men trots detta 
nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.

Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets 
största projekt under året, ett datacenter för Equinix med placering 
i Zürich. Projektet exekverades väl av Flexenclosure i faserna design, 
konstruktion, inköp, produktion och skeppning. Men för den sista 
fasen, installation inklusive grundläggning, markarbete och integrering 
med befintlig byggnad, hade gjorts fundamentala felbedömningar, 
vilket resulterade i kraftiga fördyringar, förseningar och totalt för 
projektet, i ett mycket stort underskott. En konsekvens var dessutom 
att en följdorder från Equinix som var budgeterad för oktober 2018 
kom först i februari 2019. 

Även affärsområde eSite bidrog dessvärre till det negativa resultatet. 
De fälttester av den nya eSite-generationen X10 som initierats av 
potentiella kunderna har dragit ut på tiden och kundernas 
volymorder som bolaget budgeterat för för 2018 uteblev därmed. 

Trots att bolaget har två starka produktkoncept har bolaget hamnat 
i en svår situation. Vi vidtar nu kraftfulla åtgärder för att bolaget 
snarast skall uppnå lönsamhet. Vi delar på bolagets två affärsområden 
eSite och eCentre och lägger i två separata bolag för att få mer 
fokus. Vi byter ut delar av styrelsen och ser över bolagets ledning för 
att få mer fokus på att uppnå lönsamhet, och vi kapar i kostnaderna. 
Samtidigt måste vi som en av de större ägarna skjuta till ytterligare 
kapital.

Intressanta möjligheter
Vi ser fortsatt att det finns många intressanta förvärvsmöjligheter på 
marknaden och vi har en stark pipeline med möjliga förvärvsobjekt, 
både nya potentiella navbolag och tilläggsförvärv till våra nuvarande 
navbolag. Vår ambition är att fortsatt utveckla vår portfölj under 2019 
med fokus på förvärv och lönsamhet.

Thomas Brue
Verkställande direktör

Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till 
705 Mkr, en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och 
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört 
med 2017.

Kompletterande förvärv
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga 
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen 
har vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk 
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat 
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari 
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag 
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks 
erbjudande inom markteknik och gör gruppen till en än mer 
attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen, 
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera 
bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent. 
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan 
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på 
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter 
för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett outsourcat 
och mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen 
Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt Nordic Furnaces och 
Nordic MRO. Vår ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler 
portföljbolag in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att 
bolagen i Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning 
mellan olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Fortsatt god utveckling i navbolagen
Den sammanlagda omsättningen för basportföljen, alltså den delen 
av portföljen som utgörs av bolag som huvudsakligen erbjuder 
tjänster, service och underhåll,  uppgick under 2018 till 1 397 Mkr, 
att jämföra med 955 Mkr under 2017 – en ökning med 46 procent. 
En stor del av tillväxten kommer från viktiga förvärv, dels tilläggs-
förvärv i Nordisk Bergteknik och i Nordic Lift, och dels förvärvet 
av Nordic Furnaces som gjordes i slutet av 2017. Men jag vill 
poängtera att vi även hade en bra organisk tillväxt. Största 
bidraget kommer från Nordisk Bergsteknik, vår bergteknikgrupp 
som uppvisar en imponerande utveckling med en organisk tillväxt 
om 45 procent jämfört med 2017. Förutsättningarna är fortsatt goda. 
Den under liggande marknaden för väg- och järnvägsbygge i Sverige 
och Norge är fortsatt gynnsam och våra bolag i bergteknik gruppen 
har en stark position i sina respektive regioner. När vi nu dessutom 
har Pålab inom gruppen och vi blir en mer komplett leverantör av 
markteknik ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Nordisk Bergteknik 
har nu proforma en omsättning på cirka 750 Mkr och vår ambition 
är att fördubbla det inom kommande två till tre år.
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Även Nordic Lift, vårt navbolag inom hissteknik, växte bra med en 
organisk tillväxt på drygt 25 procent jämfört med 2017. Förvärvet 
av Hissteknik i Göteborg AB som genomfördes i juli blev ett mycket 
bra geografiskt och verksamhetsmässigt komplement till vårt tidigare 
innehav, Varbergsbaserade RC Hisservice.

Flexenclosures 2018 är däremot en stor besvikelse, och Pegrocos 
resultat efter minoritetsandelar påverkas kraftigt av Flexenclosures 
negativa resultat. Flexenclosures omsättning ökade med 125 
procent jämfört med 2017 som ett resultat av en ökad orderingång. 
Bolaget skrev också ett ramavtal med en av världens ledande 
datacenteroperatörer, Equinix, vilket ger Flexenclosure möjlighet till 
fler och större framtida leveranser av datacenters. Men trots detta 
nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.

Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets 
största projekt under året, ett datacenter för Equinix med placering 
i Zürich. Projektet exekverades väl av Flexenclosure i faserna design, 
konstruktion, inköp, produktion och skeppning. Men för den sista 
fasen, installation inklusive grundläggning, markarbete och integrering 
med befintlig byggnad, hade gjorts fundamentala felbedömningar, 
vilket resulterade i kraftiga fördyringar, förseningar och totalt för 
projektet, i ett mycket stort underskott. En konsekvens var dessutom 
att en följdorder från Equinix som var budgeterad för oktober 2018 
kom först i februari 2019. 

Även affärsområde eSite bidrog dessvärre till det negativa resultatet. 
De fälttester av den nya eSite-generationen X10 som initierats av 
potentiella kunderna har dragit ut på tiden och kundernas 
volymorder som bolaget budgeterat för för 2018 uteblev därmed. 

Trots att bolaget har två starka produktkoncept har bolaget hamnat 
i en svår situation. Vi vidtar nu kraftfulla åtgärder för att bolaget 
snarast skall uppnå lönsamhet. Vi delar på bolagets två affärsområden 
eSite och eCentre och lägger i två separata bolag för att få mer 
fokus. Vi byter ut delar av styrelsen och ser över bolagets ledning för 
att få mer fokus på att uppnå lönsamhet, och vi kapar i kostnaderna. 
Samtidigt måste vi som en av de större ägarna skjuta till ytterligare 
kapital.

Intressanta möjligheter
Vi ser fortsatt att det finns många intressanta förvärvsmöjligheter på 
marknaden och vi har en stark pipeline med möjliga förvärvsobjekt, 
både nya potentiella navbolag och tilläggsförvärv till våra nuvarande 
navbolag. Vår ambition är att fortsatt utveckla vår portfölj under 2019 
med fokus på förvärv och lönsamhet.

Thomas Brue
Verkställande direktör

Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till 
705 Mkr, en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och 
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört 
med 2017.

Kompletterande förvärv
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga 
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen 
har vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk 
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat 
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari 
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag 
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks 
erbjudande inom markteknik och gör gruppen till en än mer 
attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen, 
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera 
bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent. 
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan 
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på 
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter 
för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett outsourcat 
och mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen 
Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt Nordic Furnaces och 
Nordic MRO. Vår ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler 
portföljbolag in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att 
bolagen i Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning 
mellan olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Fortsatt god utveckling i navbolagen
Den sammanlagda omsättningen för basportföljen, alltså den delen 
av portföljen som utgörs av bolag som huvudsakligen erbjuder 
tjänster, service och underhåll,  uppgick under 2018 till 1 397 Mkr, 
att jämföra med 955 Mkr under 2017 – en ökning med 46 procent. 
En stor del av tillväxten kommer från viktiga förvärv, dels tilläggs-
förvärv i Nordisk Bergteknik och i Nordic Lift, och dels förvärvet 
av Nordic Furnaces som gjordes i slutet av 2017. Men jag vill 
poängtera att vi även hade en bra organisk tillväxt. Största 
bidraget kommer från Nordisk Bergsteknik, vår bergteknikgrupp 
som uppvisar en imponerande utveckling med en organisk tillväxt 
om 45 procent jämfört med 2017. Förutsättningarna är fortsatt goda. 
Den under liggande marknaden för väg- och järnvägsbygge i Sverige 
och Norge är fortsatt gynnsam och våra bolag i bergteknik gruppen 
har en stark position i sina respektive regioner. När vi nu dessutom 
har Pålab inom gruppen och vi blir en mer komplett leverantör av 
markteknik ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Nordisk Bergteknik 
har nu proforma en omsättning på cirka 750 Mkr och vår ambition 
är att fördubbla det inom kommande två till tre år.
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Även Nordic Lift, vårt navbolag inom hissteknik, växte bra med en 
organisk tillväxt på drygt 25 procent jämfört med 2017. Förvärvet 
av Hissteknik i Göteborg AB som genomfördes i juli blev ett mycket 
bra geografiskt och verksamhetsmässigt komplement till vårt tidigare 
innehav, Varbergsbaserade RC Hisservice.

Flexenclosures 2018 är däremot en stor besvikelse, och Pegrocos 
resultat efter minoritetsandelar påverkas kraftigt av Flexenclosures 
negativa resultat. Flexenclosures omsättning ökade med 125 
procent jämfört med 2017 som ett resultat av en ökad orderingång. 
Bolaget skrev också ett ramavtal med en av världens ledande 
datacenteroperatörer, Equinix, vilket ger Flexenclosure möjlighet till 
fler och större framtida leveranser av datacenters. Men trots detta 
nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.

Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets 
största projekt under året, ett datacenter för Equinix med placering 
i Zürich. Projektet exekverades väl av Flexenclosure i faserna design, 
konstruktion, inköp, produktion och skeppning. Men för den sista 
fasen, installation inklusive grundläggning, markarbete och integrering 
med befintlig byggnad, hade gjorts fundamentala felbedömningar, 
vilket resulterade i kraftiga fördyringar, förseningar och totalt för 
projektet, i ett mycket stort underskott. En konsekvens var dessutom 
att en följdorder från Equinix som var budgeterad för oktober 2018 
kom först i februari 2019. 

Även affärsområde eSite bidrog dessvärre till det negativa resultatet. 
De fälttester av den nya eSite-generationen X10 som initierats av 
potentiella kunderna har dragit ut på tiden och kundernas 
volymorder som bolaget budgeterat för för 2018 uteblev därmed. 

Trots att bolaget har två starka produktkoncept har bolaget hamnat 
i en svår situation. Vi vidtar nu kraftfulla åtgärder för att bolaget 
snarast skall uppnå lönsamhet. Vi delar på bolagets två affärsområden 
eSite och eCentre och lägger i två separata bolag för att få mer 
fokus. Vi byter ut delar av styrelsen och ser över bolagets ledning för 
att få mer fokus på att uppnå lönsamhet, och vi kapar i kostnaderna. 
Samtidigt måste vi som en av de större ägarna skjuta till ytterligare 
kapital.

Intressanta möjligheter
Vi ser fortsatt att det finns många intressanta förvärvsmöjligheter på 
marknaden och vi har en stark pipeline med möjliga förvärvsobjekt, 
både nya potentiella navbolag och tilläggsförvärv till våra nuvarande 
navbolag. Vår ambition är att fortsatt utveckla vår portfölj under 2019 
med fokus på förvärv och lönsamhet.

Thomas Brue
Verkställande direktör

Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till 
705 Mkr, en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och 
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört 
med 2017.

Kompletterande förvärv
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga 
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen 
har vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk 
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat 
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari 
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag 
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks 
erbjudande inom markteknik och gör gruppen till en än mer 
attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen, 
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera 
bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent. 
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan 
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på 
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter 
för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett outsourcat 
och mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen 
Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt Nordic Furnaces och 
Nordic MRO. Vår ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler 
portföljbolag in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att 
bolagen i Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning 
mellan olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Fortsatt god utveckling i navbolagen
Den sammanlagda omsättningen för basportföljen, alltså den delen 
av portföljen som utgörs av bolag som huvudsakligen erbjuder 
tjänster, service och underhåll,  uppgick under 2018 till 1 397 Mkr, 
att jämföra med 955 Mkr under 2017 – en ökning med 46 procent. 
En stor del av tillväxten kommer från viktiga förvärv, dels tilläggs-
förvärv i Nordisk Bergteknik och i Nordic Lift, och dels förvärvet 
av Nordic Furnaces som gjordes i slutet av 2017. Men jag vill 
poängtera att vi även hade en bra organisk tillväxt. Största 
bidraget kommer från Nordisk Bergsteknik, vår bergteknikgrupp 
som uppvisar en imponerande utveckling med en organisk tillväxt 
om 45 procent jämfört med 2017. Förutsättningarna är fortsatt goda. 
Den under liggande marknaden för väg- och järnvägsbygge i Sverige 
och Norge är fortsatt gynnsam och våra bolag i bergteknik gruppen 
har en stark position i sina respektive regioner. När vi nu dessutom 
har Pålab inom gruppen och vi blir en mer komplett leverantör av 
markteknik ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Nordisk Bergteknik 
har nu proforma en omsättning på cirka 750 Mkr och vår ambition 
är att fördubbla det inom kommande två till tre år.

2018

2020
Å R S S T Ä M M A  

Framgångsrik integrering 
av samtliga förvärv

Egen förvärvskapacitet

Fortsatt stark marknadstillväxt 
(6-8%) med bra orderböcker 

för 2020 & 2021

Nischad marknad med 
höga inträdesbarriärer

Marknadsledande spelare 
med strategiskt urval av 

bolag



NORDIC LIFT
PORTFÖLJBOLAGEN

2020
Å R S S T Ä M M A  

7ÅRSREDOVISNING 2018 VD HA R ORDET

Även Nordic Lift, vårt navbolag inom hissteknik, växte bra med en 
organisk tillväxt på drygt 25 procent jämfört med 2017. Förvärvet 
av Hissteknik i Göteborg AB som genomfördes i juli blev ett mycket 
bra geografiskt och verksamhetsmässigt komplement till vårt tidigare 
innehav, Varbergsbaserade RC Hisservice.

Flexenclosures 2018 är däremot en stor besvikelse, och Pegrocos 
resultat efter minoritetsandelar påverkas kraftigt av Flexenclosures 
negativa resultat. Flexenclosures omsättning ökade med 125 
procent jämfört med 2017 som ett resultat av en ökad orderingång. 
Bolaget skrev också ett ramavtal med en av världens ledande 
datacenteroperatörer, Equinix, vilket ger Flexenclosure möjlighet till 
fler och större framtida leveranser av datacenters. Men trots detta 
nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.

Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets 
största projekt under året, ett datacenter för Equinix med placering 
i Zürich. Projektet exekverades väl av Flexenclosure i faserna design, 
konstruktion, inköp, produktion och skeppning. Men för den sista 
fasen, installation inklusive grundläggning, markarbete och integrering 
med befintlig byggnad, hade gjorts fundamentala felbedömningar, 
vilket resulterade i kraftiga fördyringar, förseningar och totalt för 
projektet, i ett mycket stort underskott. En konsekvens var dessutom 
att en följdorder från Equinix som var budgeterad för oktober 2018 
kom först i februari 2019. 

Även affärsområde eSite bidrog dessvärre till det negativa resultatet. 
De fälttester av den nya eSite-generationen X10 som initierats av 
potentiella kunderna har dragit ut på tiden och kundernas 
volymorder som bolaget budgeterat för för 2018 uteblev därmed. 

Trots att bolaget har två starka produktkoncept har bolaget hamnat 
i en svår situation. Vi vidtar nu kraftfulla åtgärder för att bolaget 
snarast skall uppnå lönsamhet. Vi delar på bolagets två affärsområden 
eSite och eCentre och lägger i två separata bolag för att få mer 
fokus. Vi byter ut delar av styrelsen och ser över bolagets ledning för 
att få mer fokus på att uppnå lönsamhet, och vi kapar i kostnaderna. 
Samtidigt måste vi som en av de större ägarna skjuta till ytterligare 
kapital.

Intressanta möjligheter
Vi ser fortsatt att det finns många intressanta förvärvsmöjligheter på 
marknaden och vi har en stark pipeline med möjliga förvärvsobjekt, 
både nya potentiella navbolag och tilläggsförvärv till våra nuvarande 
navbolag. Vår ambition är att fortsatt utveckla vår portfölj under 2019 
med fokus på förvärv och lönsamhet.

Thomas Brue
Verkställande direktör

Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till 
705 Mkr, en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och 
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört 
med 2017.

Kompletterande förvärv
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga 
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen 
har vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk 
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat 
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari 
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag 
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks 
erbjudande inom markteknik och gör gruppen till en än mer 
attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen, 
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera 
bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent. 
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan 
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på 
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter 
för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett outsourcat 
och mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen 
Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt Nordic Furnaces och 
Nordic MRO. Vår ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler 
portföljbolag in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att 
bolagen i Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning 
mellan olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Fortsatt god utveckling i navbolagen
Den sammanlagda omsättningen för basportföljen, alltså den delen 
av portföljen som utgörs av bolag som huvudsakligen erbjuder 
tjänster, service och underhåll,  uppgick under 2018 till 1 397 Mkr, 
att jämföra med 955 Mkr under 2017 – en ökning med 46 procent. 
En stor del av tillväxten kommer från viktiga förvärv, dels tilläggs-
förvärv i Nordisk Bergteknik och i Nordic Lift, och dels förvärvet 
av Nordic Furnaces som gjordes i slutet av 2017. Men jag vill 
poängtera att vi även hade en bra organisk tillväxt. Största 
bidraget kommer från Nordisk Bergsteknik, vår bergteknikgrupp 
som uppvisar en imponerande utveckling med en organisk tillväxt 
om 45 procent jämfört med 2017. Förutsättningarna är fortsatt goda. 
Den under liggande marknaden för väg- och järnvägsbygge i Sverige 
och Norge är fortsatt gynnsam och våra bolag i bergteknik gruppen 
har en stark position i sina respektive regioner. När vi nu dessutom 
har Pålab inom gruppen och vi blir en mer komplett leverantör av 
markteknik ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Nordisk Bergteknik 
har nu proforma en omsättning på cirka 750 Mkr och vår ambition 
är att fördubbla det inom kommande två till tre år.
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7ÅRSREDOVISNING 2018 VD HA R ORDET

Även Nordic Lift, vårt navbolag inom hissteknik, växte bra med en 
organisk tillväxt på drygt 25 procent jämfört med 2017. Förvärvet 
av Hissteknik i Göteborg AB som genomfördes i juli blev ett mycket 
bra geografiskt och verksamhetsmässigt komplement till vårt tidigare 
innehav, Varbergsbaserade RC Hisservice.

Flexenclosures 2018 är däremot en stor besvikelse, och Pegrocos 
resultat efter minoritetsandelar påverkas kraftigt av Flexenclosures 
negativa resultat. Flexenclosures omsättning ökade med 125 
procent jämfört med 2017 som ett resultat av en ökad orderingång. 
Bolaget skrev också ett ramavtal med en av världens ledande 
datacenteroperatörer, Equinix, vilket ger Flexenclosure möjlighet till 
fler och större framtida leveranser av datacenters. Men trots detta 
nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.

Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets 
största projekt under året, ett datacenter för Equinix med placering 
i Zürich. Projektet exekverades väl av Flexenclosure i faserna design, 
konstruktion, inköp, produktion och skeppning. Men för den sista 
fasen, installation inklusive grundläggning, markarbete och integrering 
med befintlig byggnad, hade gjorts fundamentala felbedömningar, 
vilket resulterade i kraftiga fördyringar, förseningar och totalt för 
projektet, i ett mycket stort underskott. En konsekvens var dessutom 
att en följdorder från Equinix som var budgeterad för oktober 2018 
kom först i februari 2019. 

Även affärsområde eSite bidrog dessvärre till det negativa resultatet. 
De fälttester av den nya eSite-generationen X10 som initierats av 
potentiella kunderna har dragit ut på tiden och kundernas 
volymorder som bolaget budgeterat för för 2018 uteblev därmed. 

Trots att bolaget har två starka produktkoncept har bolaget hamnat 
i en svår situation. Vi vidtar nu kraftfulla åtgärder för att bolaget 
snarast skall uppnå lönsamhet. Vi delar på bolagets två affärsområden 
eSite och eCentre och lägger i två separata bolag för att få mer 
fokus. Vi byter ut delar av styrelsen och ser över bolagets ledning för 
att få mer fokus på att uppnå lönsamhet, och vi kapar i kostnaderna. 
Samtidigt måste vi som en av de större ägarna skjuta till ytterligare 
kapital.

Intressanta möjligheter
Vi ser fortsatt att det finns många intressanta förvärvsmöjligheter på 
marknaden och vi har en stark pipeline med möjliga förvärvsobjekt, 
både nya potentiella navbolag och tilläggsförvärv till våra nuvarande 
navbolag. Vår ambition är att fortsatt utveckla vår portfölj under 2019 
med fokus på förvärv och lönsamhet.

Thomas Brue
Verkställande direktör

Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till 
705 Mkr, en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och 
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört 
med 2017.

Kompletterande förvärv
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga 
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen 
har vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk 
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat 
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari 
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag 
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks 
erbjudande inom markteknik och gör gruppen till en än mer 
attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen, 
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera 
bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent. 
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan 
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på 
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter 
för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett outsourcat 
och mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen 
Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt Nordic Furnaces och 
Nordic MRO. Vår ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler 
portföljbolag in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att 
bolagen i Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning 
mellan olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Fortsatt god utveckling i navbolagen
Den sammanlagda omsättningen för basportföljen, alltså den delen 
av portföljen som utgörs av bolag som huvudsakligen erbjuder 
tjänster, service och underhåll,  uppgick under 2018 till 1 397 Mkr, 
att jämföra med 955 Mkr under 2017 – en ökning med 46 procent. 
En stor del av tillväxten kommer från viktiga förvärv, dels tilläggs-
förvärv i Nordisk Bergteknik och i Nordic Lift, och dels förvärvet 
av Nordic Furnaces som gjordes i slutet av 2017. Men jag vill 
poängtera att vi även hade en bra organisk tillväxt. Största 
bidraget kommer från Nordisk Bergsteknik, vår bergteknikgrupp 
som uppvisar en imponerande utveckling med en organisk tillväxt 
om 45 procent jämfört med 2017. Förutsättningarna är fortsatt goda. 
Den under liggande marknaden för väg- och järnvägsbygge i Sverige 
och Norge är fortsatt gynnsam och våra bolag i bergteknik gruppen 
har en stark position i sina respektive regioner. När vi nu dessutom 
har Pålab inom gruppen och vi blir en mer komplett leverantör av 
markteknik ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Nordisk Bergteknik 
har nu proforma en omsättning på cirka 750 Mkr och vår ambition 
är att fördubbla det inom kommande två till tre år.
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7ÅRSREDOVISNING 2018 VD HA R ORDET

Även Nordic Lift, vårt navbolag inom hissteknik, växte bra med en 
organisk tillväxt på drygt 25 procent jämfört med 2017. Förvärvet 
av Hissteknik i Göteborg AB som genomfördes i juli blev ett mycket 
bra geografiskt och verksamhetsmässigt komplement till vårt tidigare 
innehav, Varbergsbaserade RC Hisservice.

Flexenclosures 2018 är däremot en stor besvikelse, och Pegrocos 
resultat efter minoritetsandelar påverkas kraftigt av Flexenclosures 
negativa resultat. Flexenclosures omsättning ökade med 125 
procent jämfört med 2017 som ett resultat av en ökad orderingång. 
Bolaget skrev också ett ramavtal med en av världens ledande 
datacenteroperatörer, Equinix, vilket ger Flexenclosure möjlighet till 
fler och större framtida leveranser av datacenters. Men trots detta 
nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.

Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets 
största projekt under året, ett datacenter för Equinix med placering 
i Zürich. Projektet exekverades väl av Flexenclosure i faserna design, 
konstruktion, inköp, produktion och skeppning. Men för den sista 
fasen, installation inklusive grundläggning, markarbete och integrering 
med befintlig byggnad, hade gjorts fundamentala felbedömningar, 
vilket resulterade i kraftiga fördyringar, förseningar och totalt för 
projektet, i ett mycket stort underskott. En konsekvens var dessutom 
att en följdorder från Equinix som var budgeterad för oktober 2018 
kom först i februari 2019. 

Även affärsområde eSite bidrog dessvärre till det negativa resultatet. 
De fälttester av den nya eSite-generationen X10 som initierats av 
potentiella kunderna har dragit ut på tiden och kundernas 
volymorder som bolaget budgeterat för för 2018 uteblev därmed. 

Trots att bolaget har två starka produktkoncept har bolaget hamnat 
i en svår situation. Vi vidtar nu kraftfulla åtgärder för att bolaget 
snarast skall uppnå lönsamhet. Vi delar på bolagets två affärsområden 
eSite och eCentre och lägger i två separata bolag för att få mer 
fokus. Vi byter ut delar av styrelsen och ser över bolagets ledning för 
att få mer fokus på att uppnå lönsamhet, och vi kapar i kostnaderna. 
Samtidigt måste vi som en av de större ägarna skjuta till ytterligare 
kapital.

Intressanta möjligheter
Vi ser fortsatt att det finns många intressanta förvärvsmöjligheter på 
marknaden och vi har en stark pipeline med möjliga förvärvsobjekt, 
både nya potentiella navbolag och tilläggsförvärv till våra nuvarande 
navbolag. Vår ambition är att fortsatt utveckla vår portfölj under 2019 
med fokus på förvärv och lönsamhet.

Thomas Brue
Verkställande direktör

Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till 
705 Mkr, en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och 
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört 
med 2017.

Kompletterande förvärv
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga 
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen 
har vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk 
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat 
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari 
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag 
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks 
erbjudande inom markteknik och gör gruppen till en än mer 
attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen, 
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera 
bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent. 
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan 
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på 
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter 
för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett outsourcat 
och mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen 
Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt Nordic Furnaces och 
Nordic MRO. Vår ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler 
portföljbolag in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att 
bolagen i Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning 
mellan olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Fortsatt god utveckling i navbolagen
Den sammanlagda omsättningen för basportföljen, alltså den delen 
av portföljen som utgörs av bolag som huvudsakligen erbjuder 
tjänster, service och underhåll,  uppgick under 2018 till 1 397 Mkr, 
att jämföra med 955 Mkr under 2017 – en ökning med 46 procent. 
En stor del av tillväxten kommer från viktiga förvärv, dels tilläggs-
förvärv i Nordisk Bergteknik och i Nordic Lift, och dels förvärvet 
av Nordic Furnaces som gjordes i slutet av 2017. Men jag vill 
poängtera att vi även hade en bra organisk tillväxt. Största 
bidraget kommer från Nordisk Bergsteknik, vår bergteknikgrupp 
som uppvisar en imponerande utveckling med en organisk tillväxt 
om 45 procent jämfört med 2017. Förutsättningarna är fortsatt goda. 
Den under liggande marknaden för väg- och järnvägsbygge i Sverige 
och Norge är fortsatt gynnsam och våra bolag i bergteknik gruppen 
har en stark position i sina respektive regioner. När vi nu dessutom 
har Pålab inom gruppen och vi blir en mer komplett leverantör av 
markteknik ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Nordisk Bergteknik 
har nu proforma en omsättning på cirka 750 Mkr och vår ambition 
är att fördubbla det inom kommande två till tre år.

2018Stark omsättningstillväxt, 
nettoomsättning 2019 på
388 Mkr (238 Mkr 2018)

Äger 51% av Infraservice
som kompletterar med 

underhåll av järnväg

Stark orderbok och
underliggande marknad med 

välfylld orderbok

Historik av kvalificerade
anbud
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