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Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser 

Såsom redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för Pegroco Invest AB 

anföra följande. 

Efter lämnandet av årsredovisningen, innehållande de senast fastställda balans- och 

resultaträkningarna, har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning 

inträffat utöver nedan: 

 Pegrocos portföljbolag AB Stockholm Spårvägar avyttrades den 30 juni till 

Bergkvarabuss AB. Pegroco erhöll i likvida medel 31,7 Mkr samt eftergifter på 

lämnade köpeskillingar om ytterligare 8,5 Mkr. 

 

 Det har hållits extra bolagsstämma den 7 juli 2022 i Pegroco Invest AB där det 

beslutades om att Pegroco Invest AB ska erbjuda anställda i Pegroco Invest AB att 

återköpa utfärdade teckningsoptioner. Enligt den preliminära beräkningen skulle, 

vid återköp av samtliga teckningsoptioner, den totala likviden uppgå till cirka 7,6 

Mkr, varav likviden för (i) teckningsoptionsprogram 2019/2022 I skulle uppgå till 

cirka 290 000 kronor, (ii) teckningsoptionsprogram 2020/2023 I skulle uppgå till 

cirka 4 000 000 kronor, och (iii) teckningsoptionsprogram 2021/2024 I skulle 

uppgå till cirka 3 300 000 kronor. För det fall återinvestering av anställda av det 

av Pegroco Invest AB totalt erlagda vederlaget enligt ovan sker, bedöms den totala 

kostnaden med anledning av återköpet för Pegroco Invest AB uppgå till cirka 2 

300 000 kronor. 

 

 Det har hållits extra bolagsstämma den 18 juli 2022 i Pegroco Invest AB där det 

beslutades om emission av högst 264 346 stamaktier, med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt. Den totala ökningen av bolagets aktiekapital uppgick 

till 7 930,38 kronor. Teckningskursen för aktierna uppgick till 17,02 kronor per 

aktie och betalning skulle ske genom kvittning av fordran som 

teckningsberättigade hade gentemot bolaget. Grunden för teckningskursen är 

aktiens marknadsvärde, vilket baseras på den senast fastställda kvartalsrapporten 

(första kvartalet 2022). Rätt att teckna de nya aktierna hade Victor Örn 

(verkställande direktör i bolaget), Joakim Winggren (vice verkställande direktör i 

bolaget), Oscar Rolfsson, Johan Sjösten och Robert Malton. Bolagets skulder till 

tecknarna uppgick till sammanlagt cirka 4 499 170 kronor. Tecknarna betalade för 

sina tecknade aktier genom kvittning av dessa fordringar motsvarande den 

sammanlagda teckningskursen för samtliga aktier i förslaget. 

 

 Pegroco Invest AB har genom dotterbolag den 27 september 2022 slutfört 

försäljningen av portföljbolaget Nordic Lift till TK Elevator Sweden AB (tidigare 

Thyssenkrupp Elevator Sweden). Den kontanta köpeskillingen uppgick totalt till 

200 MSEK på kassa- och skuldfri basis, varav Pegrocos andelar i bolaget värderas 

till 152 MSEK.  
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 Antalet aktier och röster i Pegroco Invest AB ökade under oktober till följd av 

kvittningsemission av 264 346 aktier som tecknats av Bolagets ledning och 

personal till kurs 17,02 kr som en följd av det sedan tidigare annonserade 

återköpet av teckningsoptionsprogram. De nyemitterade aktierna emitterades med 

stöd av de beslut som fattades av bolagsstämmorna den 5 juli och 18 juli 2022. 

Efter emissionen uppgår det totala antalet stamaktier i Pegroco Invest per den 18 

oktober 2022 till 42 806 633 aktier. 

 

 Pegroco Invest AB förvärvade den 16 januari 2023 en majoritetspost i Chemgroup 

Scandinavia AB. Genom förvärvet blir Pegroco Invest AB majoritetsägare med 51% 

av aktierna i Chemgroup Scandinavia AB. Grundarna och övriga delägare kvarstår 

som betydande ägare i bolaget. Genom förvärvet etablerar Pegroco grunden för ett 

nytt navbolag inom hållbar kemikaliehantering. 

 

 Pegroco Invest AB avyttrade den 23 januari 2023 innehavet i eSite Power Systems 

AB (eSite) till det kanadensiska bolaget Clear Blue Technologies International Ltd. 

Pegroco sålde hela sin andel om 49,1% i eSite. Köpeskillingen utgjordes utav aktier 

i det förvärvande bolaget där Pegroco också deltog i en nyemission. Totalt kommer 

Pegroco att äga strax under 10% i det förvärvande bolaget Clear Blue Technologies 

International Ltd. 

 

 Pegroco Invest AB har den 3 februari 2023 förvärvat en majoritetspost i 

Geogruppen i Göteborg AB. Genom förvärvet blir Pegroco Invest AB 

majoritetsägare med 65,7% av aktierna i Geogruppen Holding AB som i sin tur 

äger 100% av Geogruppen i Göteborg AB. Grundaren och majoriteten av 

ursprungliga delägare kvarstår som betydande delägare i bolaget. I samband med 

förvärvet erhåller säljarna 511 494 nyemitterade stamaktier i Pegroco Invest AB till 

kursen 17,40 kr. 

 

 Pegroco Invest AB har den 17 februari 2023 tecknat avtal om att avyttra innehavet 

Mechanum Sverige AB till Kemphanen Invest AB. Pegroco säljer sin totala andel 

om 36,72% i Mobility Group Nordic AB som äger 95,75% i Mechanum Sverige AB. 

Köpeskillingen motsvarar ett aktiepris om 120 Msek varav 75% betalas kontant vid 

tillträde och resterande del via revers till köparna. Förvärvet är föremål för 

godkännanden av bolagets avtalsparter samt sedvanligt slutförande av 

finansiering från köparnas sida. Tillträde väntas ske kring halvårsskiftet 2023. 

 

 Pegroco har den 3 mars 2023 ingått avtal om förvärv av 100% av aktierna i de 

utvalda dotterbolagen JOOL Securities AB, JOOL Corporate Finance AB, JOOL 

Securities OY, JOOL Securities AG samt Kommerserådet Förvaltning AB (”JOOL-

bolagen”). Köpeskillingen uppgår till ca 720 Msek och består av nyemitterade 

stamaktier i Pegroco Invest AB. Betalning för aktierna ska ske genom en riktad 

kvittningsemission, villkorat av att bolagsstämman i Pegroco godkänner 

emissionen, varvid relevanta parter ska erhålla nyemitterande stamaktier i 
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Pegroco till en teckningskurs om 17,40 kronor, innebärande att JOOL erhåller 

totalt 41 410 268 stamaktier i Pegroco. Köpeskillingen innehåller även en 

tilläggsköpeskilling över tre år baserad på resultatutfallet. 

___________________ 

(Signatursida följer) 
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Göteborg den 17 mars 2023 

 

 

_________________________ 

Peter Sandberg 

_________________________ 

Per Grunewald 

 

_________________________ 

Göran Näsholm 

 

_________________________ 

Fredrik Karlsson 
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