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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
korthet
med 2017.
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Pegroco i
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Kompletterande förvärv
Pegroco 2019
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Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen
har och
vi under
året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk
Pegroco 2020
framåt
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari
Portföljbolagen
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

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

PEGROCO I KORTHET

PEGROCO I KORTHET
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Nordic Lift
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bolag,
Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till
Även Nordic Lift, vårt navbolag inom hissteknik, växte bra med en
företrädesvis onoterade
Sverige
705 Mkr, enbaserade
ökning med 114i procent
jämfört med 2017, och
organisk tillväxt på drygt 25 procent jämfört med 2017. Förvärvet

at

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

Dot
terb
olag

Flexenclosures 2018 är däremot en
och
Pegrocos
lag
rbo
tte Flexenclosures
resultat efter minoritetsandelar påverkas kraftigtDoav
Dotterb125
negativa resultat. Flexenclosures omsättning ökade med
olag
tag
e
r
procent jämfört
med
2017
som
ett
resultat
av
en
ökad
orderingång.
ö
f
e
es s
Do ledande
ntr
Bolaget Iskrev
också ett ramavtal med en av världens
tte
rb
datacenteroperatörer, Equinix, vilket ger Flexenclosureolamöjlighet
till
g
fler och större framtida leveranser av datacenters. Men trots detta
nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.
r
te
no

Mål
ROE > 15 % i genomsnittlig årlig avkastning
över en konjunkturcykel

eta
för
sse
e
r
t
stor Inbesvikelse,

rs
Bö

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.
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Vad vi gör
förvärv
• Långsiktiga, utan Kompletterande
uttalad investeringshorisont
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga
Stockholms
• Styrkor i organisation
ochpå att
nätverk
navbolag och
addera nya potentiella navbolag. Följaktligen
Spårvägar
har vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk
• Aktiva ägare, arbetar
nära
entreprenörerna
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat

av Hissteknik i Göteborg AB som genomfördes i juli blev ett mycket
bra geografiskt och verksamhetsmässigt komplement till vårt tidigare
innehav, Varbergsbaserade RC Hisservice.
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EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört
med 2017.

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

PEGROCO I KORTHET

PEGROCO INVEST – PORTFÖLJEN
Service- och underhåll som tyngdpunkt
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

ÅRSSTÄMMA

2020

Innehavens totala omsättning
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
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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
korthet
med 2017.
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Pegroco i
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Kompletterande förvärv
Pegroco 2019

3
4

Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen
har och
vi under
året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk
Pegroco 2020
framåt
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari
Portföljbolagen
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

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

PEGROCO 2019

PEGROCO – VÄSENTLIGA HÄNDELSER
• Flexenclosure i konkurs

• Kommersiellt genombrott => Ramavtal Equinix i
Zürich & Muscat
• Företagsrekonstruktion
Sett över hela åretapril
ökade2019
Pegrocokoncernens omsättning till
705 Mkr, som
en ökning
med 114 procent
jämfört
med 2017, och
• Krav på Pegroco
borgenär,
mottogs
i juli
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört
2019 från Nordea
med 2017.
• Skrivit ner värdet och gjorde en reservering –
Kompletterande förvärv
totalt 400 MSEK
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga
• Konkursansökan
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och på att addera
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avStockholms
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PowerNordic
Systems
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari
ur konkursboet.
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks
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• Alelion stor negativ
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Även Nordic Lift, vårt navbolag inom hissteknik, växte bra med en
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Bolaget skrev
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Equinix, vilket ger Flexenclosure möjlighet till
preferensaktieutdelning
fler och större framtida leveranser av datacenters. Men trots detta
nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.
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I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen,
Nordicskriftlig
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bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent.
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certifieringskrav för vägfordon
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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
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PEGROCO – VÄSENTLIGA FÖRSÄLJNINGAR
≈ 9 Mkr
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

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.

≈ 9 Mkr

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.

≈ 15 Mkr

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
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PEGROCO – VÄSENTLIGA TRANSAKTIONER

ÅRSSTÄMMA

Transaktionsstorlek (Mkr)

Förvärv Pålab genom Nordisk Bergteknik
Förvärv Hyrcon genom Nordisk Bergteknik
Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till

705 Mkr,
en ökning
med 114 procent
jämfört med 2017, och
Förvärv Å.G Sprängare
genom
Nordisk
Bergteknik

EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört
med 2017.

Förvärv Wennergrens Hiss genom Nordic Lift

Kompletterande förvärv
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga
aktier
Aktieöverlåtelse i Finwire
ABpåoch
utgivande
av nya
i Nowa
navbolag och
att addera
nya potentiella
navbolag.
Följaktligen
Kommunikation ABhar vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari
Förvärv av Bohus Bergsprängning
AB
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
Förvärv av eSite Power
Systems
AB till de stora infrastrukturbyggarna.
attraktiv
underleverantör

Hyrcon

10

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.

2

4

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.
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Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets
största projekt under året, ett datacenter för Equinix med placering
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera
i Zürich. Projektet exekverades väl av Flexenclosure i faserna design,
spännande
expansion, ökadenyemission
vi vårt ägande till till
61 procent.
Envirobolagets
Systems
– genomförd
Michelinkonstruktion, inköp, produktion och skeppning. Men för den sista
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan
fasen, installation inklusive grundläggning, markarbete och integrering
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på
med befintlig byggnad, hade gjorts fundamentala felbedömningar,
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter
vilket resulterade i kraftiga fördyringar, förseningar och totalt för

januari 2019 togsäkerställda
vi in ytterligare ett portföljbolag
i Pegrocokoncernen,
Nordisk Bergteknik I emitterar
företagsobligationer
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COVID-19

ÅRSSTÄMMA

2020

• 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
Sett över
hela året och
ökadestöd
Pegrocokoncernens omsättning till
705 Mkr, en
ökning med 114
jämfört med 2017, och
• Ögonen öppna för eventuella
möjligheter
somprocent
kan uppstå

EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört
med 2017.

Portföljbolagens grad av påverkan av COVID-19:
Mechanum
Nordisk Bergteknik
Nordic Lift
Stockholms Spårvägar
Nordic MRO

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

2018
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

VDs REDOGÖRELSE, AGENDA

ÅRSSTÄMMA

2020
2018

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
korthet
med 2017.

1

Pegroco i

2

Kompletterande förvärv
Pegroco 2019

3
4

Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen
har och
vi under
året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk
Pegroco 2020
framåt
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari
Portföljbolagen
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

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

PEGROCO 2020 OCH FRAMÅT

PEGROCO – NYCKELTAL & BALANSRÄKNING
Nyckeltal koncernen - belopp i Mkr
Nettoomsättning
EBITDA
Bruttoresultat

Balansräkning moderbolaget
– belopp i Mkr
Kompletterande förvärv

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

Summa skulder
Summa skulder och

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen,
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera
bolagetskapital
spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent.
eget
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

2020

jan-mar 20 jan-mar 19 2018
304 589

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.

ÅRSSTÄMMA
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av Hissteknik i Göteborg AB som
genomfördes
blev ett
mycket
177
870 i juli127
748
bra geografiskt och verksamhetsmässigt komplement till vårt tidigare
innehav, Varbergsbaserade RC Hisservice.
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Bolaget skrev också ett ramavtal34
med
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548
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datacenters. Men
detta
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nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.
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Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets
största projekt under året, ett 177
datacenter
med872
placering
623för Equinix11
i Zürich. Projektet exekverades väl av Flexenclosure i faserna design,
konstruktion, inköp, produktion
och skeppning.
för den
sista
537
913 Men677
028
fasen, installation inklusive grundläggning, markarbete och integrering
med befintlig byggnad, hade gjorts fundamentala felbedömningar,
vilket resulterade i kraftiga fördyringar, förseningar och totalt för

PEGROCO 2020 OCH FRAMÅT

PEGROCO – SMALARE STRATEGI
• Mer fokuserad portfölj
• Bli skuldfria i moderbolaget
Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till
Mkr, en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och
• Tilläggsförvärv705
för
att stärka
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört
med 2017.
nuvarande nav-bolag
Nordisk
Kompletterande förvärv
Bergteknik och
Nordic Lift
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen
• Nya förvärv med
potential
har vi under
året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat
att bli nya nav-bolag
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag
grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks
• Avyttringar inom
erbjudande inom markteknik och gör gruppen till en än mer

2020
2018

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.

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

ÅRSSTÄMMA

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

PEGROCO 2020 OCH FRAMÅT

PEGROCO – NAV-BOLAG

ÅRSSTÄMMA

2020
2018

Pegroco Invest
Portföljstrategi
Bygga värde och

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

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

Kompletterande förvärv
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga
Kassaflödespositiva

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
Små ochNordic
medelstora
Furnaces. företag
Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ettNAV-bolag
mycket fint bolag
Centrality
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordiskcompanies
Bergtekniks
erbjudande
inom
markteknik och gör gruppen till en än mer
Arbetar tillsammans
med
entreprenörer
attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen,
Höga Nordic
inträdesbarriärer
MRO. I samband med en riktad nyemission
för att finansiera
Synergier
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

FlexenclosuresUnderliggande
2018 är däremot entillväxt
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.
Service & underhåll
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
Bra förvärvsmöjligheter
nådde inte bolaget
sina budgeterade omsättningsmål.
Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets
största
projekt under året,
ett datacenter
Återkommande
intäkter
medför
enEquinix
starkmed placering
i Zürich. Projektet exekverades
väl av Flexenclosure i faserna design,
kundbas
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

PEGROCO 2020 OCH FRAMÅT

HUVUDSAKLIGA VÄRDESKAPANDE STRATEGIER

ÅRSSTÄMMA

2020

Förvärvsmultipel, EV/EBITDA, median: 2,7x 2018
Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till
Bygga Nav-bolag: 705
Konsolidering,
M&A,
finansiering,
nätverk
Mkr, en ökning med
114 procent
jämfört med
2017, och
EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört
Finansiering av expansion
med 2017.

•
•
• Affärsutveckling
•
•

Kompletterande förvärv
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen
har vi2,0x
under–året
gjortEV/EBITDA
kompletterande förvärv inom Nordisk
Förvärv i intervallet
6,0x
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat
Dela risken med entreprenören
genom
Nordic Furnaces. Nordisk
Bergteknik slutförde dessutom i februari
2019reverser,
ett strategisktåterinvesteringar
viktigt förvärv av Pålab, ett
tilläggsköpeskillingar,
i mycket fint bolag
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks
navbolaget m.m. 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

4.1x

Även Nordic Lift, vårt navbolag inom hissteknik, växte bra med en
organisk tillväxt på drygt 25 procent jämfört med 2017. Förvärvet
neg.
av Hissteknik i Göteborg AB som genomfördes i juli blev ett mycket
bra geografiskt och verksamhetsmässigt
2.2x komplement till vårt tidigare
innehav, Varbergsbaserade RC Hisservice.
Flexenclosures 2018 är däremot1.4x
en stor besvikelse, och Pegrocos
resultat efter minoritetsandelar påverkas kraftigt av Flexenclosures
negativa resultat. Flexenclosures omsättning ökade med 125
5.0x
procent jämfört med 2017 som ett resultat av en ökad orderingång.
Bolaget skrev också ett ramavtal med en av världens ledande
datacenteroperatörer,neg.
Equinix, vilket ger Flexenclosure möjlighet till
fler och större framtida leveranser av datacenters. Men trots detta
nådde inte bolaget sina budgeterade omsättningsmål.

2.9x

Den enskilt största källan till det negativa resultatet var bolagets
största projekt under året, ett datacenter2.6x
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

VDs REDOGÖRELSE, AGENDA

ÅRSSTÄMMA

2020
2018

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
korthet
med 2017.

1

Pegroco i

2

Kompletterande förvärv
Pegroco 2019

3
4

Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga
navbolag och på att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen
har och
vi under
året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk
Pegroco 2020
framåt
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat
Nordic Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari
Portföljbolagen
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

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

NORDISK BERGTEKNIK

PORTFÖLJBOLAGEN

Marknadsledande spelare
med strategiskt urval av
bolag
Framgångsrik integrering
Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättning till
av samtliga förvärv
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
Nischad marknad
med
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga
höga inträdesbarriärer
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.

Egen förvärvskapacitet

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen,
Fortsatt stark marknadstillväxt
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera
bolagets spännande expansion, ökade vi vårt ägande till 61 procent.
(6-8%) med bra orderböcker
Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan
för 2020 & 2021
flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på
flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter

ÅRSSTÄMMA

2020
2018

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

PORTFÖLJBOLAGEN

NORDIC LIFT
Nyinstallationer, underhåll
och moderniseringar med
stark organisk tillväxt

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
Hiss
(inkl.
med 2017.

Består av RC
Wennergrens Hiss) och
Kompletterande förvärv
Hissteknik i Göteborg
Vårt investeringsfokus har varit på tilläggsförvärv till våra befintliga

Stark närvaro i

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
Västsverige
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.

Fortsatta förbättringsI januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen,
möjligheterNordic 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

ÅRSSTÄMMA

2020

2018
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

PORTFÖLJBOLAGEN

MECHANUM
Auktoriserad
bilverkstadskedja på de
ledande bilmärkena i Sverige

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 än
2017.65%
mer

Auktoriserad för
av Svenska bilparken
Kompletterande förvärv

ÅRSSTÄMMA

2020

2018
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.

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
7 anläggningar (5 Göteborg
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat
2 Malmö) medNordic
291Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari
ett strategiskt
viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag
medarbetare och 2019
över
65
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks
000 unika kundererbjudande
per årinom markteknik och gör gruppen till en än mer
attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

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.

Nettoomsättning I2019
påtog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen,
januari 2019
Nordic
MRO.
370 Mkr och 330 Mkr 2018.I samband med en riktad nyemission för att finansiera

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

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

PORTFÖLJBOLAGEN

STOCKHOLMS SPÅRVÄGAR / INFRASERVICE
Stark omsättningstillväxt,
nettoomsättning 2019 på
388 Mkr (238 Mkr 2018)

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.
kvalificerade

Historik av
anbud

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
Äger 51% av Infraservice
Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat
Nordic
Furnaces. Nordisk Bergteknik slutförde dessutom i februari
som kompletterar
med
2019 ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag
underhåll av järnväg
inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks
erbjudande inom markteknik och gör gruppen till en än mer
attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

Stark orderbok och
I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen,
underliggande marknad
med
Nordic MRO. I samband med en riktad nyemission för att finansiera
välfylld orderbok
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

ÅRSSTÄMMA

2020

2018
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
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