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Pressmeddelande 2018‐05‐24 

Projektengagemang avser att noteras 
på Nasdaq Stockholm 
Projektengagemang Sweden AB (publ) (”Projektengagemang” eller 
”Bolaget”), en multidisciplinär aktör inom den svenska 
teknikkonsultmarknaden som erbjuder tjänster inom bland annat 
arkitektur, projektledning, stadsplanering, husbyggnad, infrastruktur,  
industri och energi till kunder både inom den privata och offentliga 
sektorn, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av 
Bolagets B‐aktier1 på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”).  
‒Erbjudandet förväntas genomföras till ett fast pris motsvarande ett värde om 825 miljoner kronor 
för samtliga aktier i Bolaget (före likviden från Erbjudandet). 

‒Erbjudandet förväntas omfatta en nyemission av B‐aktier om cirka 300 miljoner kronor, före 
transaktionskostnader samt en försäljning av befintliga B‐aktier till värde om cirka 180 miljoner 
kronor erbjudna av Projektengagemang Holding i Stockholm AB (”Huvudägaren”).  

‒Därutöver väntas Bolaget utfärda en option till SEB att sälja ytterligare nya B‐aktier motsvarande 
maximalt 15 procent av det totala antal aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”), vilken 
väntas tillföra Projektengagemang ytterligare cirka 70 miljoner kronor. 

‒ Erbjudandet väntas, totalt, motsvara cirka 46 procent av det totala antal aktier utestående i 
Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till 
fullo. 

‒ Swedbank Robur Fonder AB, Investment AB Öresund, Humle Kapitalförvaltning AB och LK Finans 
AB (”Cornerstone Investors”) har åtagit sig att, på vissa villkor, förvärva B‐aktier i Erbjudandet till ett 
värde om cirka 236 miljoner kronor, motsvarande cirka 432 procent av det totala antalet aktier i 
Erbjudandet. 

Projektengagemangs styrelse och Huvudägaren anser att tidpunkten för en notering nu är lämplig för 
att ge Bolaget tillgång till kapitalmarknaden och en diversifierad bas av nya aktieägare. En 
börsnotering av Projektengagemang ger därutöver bättre förutsättningar att öka kännedomen om 
Bolaget och stärka Projektengagemangs varumärke, attraktivitet på arbetsmarknaden och relationer 
till kunder och andra intressenter. 

                                                                 
1 A‐aktier medför tio röster och B‐aktier en röst. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar 
i Bolaget. Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning. 
2 Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. 
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Per Hedebäck, VD och Koncernchef på Projektengagemang, kommentar: 
”Denna börsintroduktion är inte bara en kvalitetsstämpel på vårt sätt att konkurrenskraftigt driva 
verksamheten utan den ger oss också förutsättningar att fortsätta utveckla Projektengagemang, växa 
och göra mer nytta för våra kunder och samhället. Projektengagemang har sedan starten haft tillväxt 
i sitt DNA och med börsintroduktionen får vi större möjligheter till fortsatt expansion och utveckling 
av verksamheten.” 

Per‐Arne Gustavsson, grundare och styrelseledamot Projektengagemang, kommentar: 
”Vi startade Projektengagemang med visionen att skapa ett företag som med entreprenörskap och 
individuell påverkan skulle förnya branschen – och nu har vi tagit nästa steg mot vår fortsatta 
utveckling. På Projektengagemang är varje medarbetares personliga drivkraft grunden för vår 
gemensamma företagskultur. Med de värderingarna som grund har vi målmedvetet byggt företaget 
och det attraherar både kunder och de bästa medarbetarna. Det ska bli spännande att från min nya 
roll som styrelseledamot få följa det fortsatta arbetet med vår VD i spetsen.” 

Öystein Engebretsen, Investment Manager på Investment AB Öresund och styrelseledamot i 
Projektengagemang, kommentar: 
”Vi tror på fortsatt stark utveckling av teknikkonsultmarknaden. Vi är imponerande av hur 
Projektengagemang och dess ledning lyckats stärka bolagets position under vår tid som ägare bland 
annat genom ett konsekvent och framgångsrikt arbete med förvärv. Nu är vi glada att kunna öka vårt 
ägande i samband med en notering som vi tror kommer att stärka bolaget ytterligare.” 
 
Om Projektengagemang 
Projektengagemang är en multidisciplinär aktör inom den svenska teknikkonsultmarknaden och 
erbjuder tjänster inom bland annat arkitektur, projektledning, stadsplanering, husbyggnad, 
infrastruktur, industri och energi till kunder både inom den privata och offentliga sektorn. Bolaget 
har sitt huvudkontor i Stockholm och är därutöver representerat på över 35 orter i Sverige på totalt 
omkring 50 kontor samt i Chennai, Indien genom dotterbolaget PE‐Aristi. Per den 31 mars 2018 hade 
Bolaget 986 anställda. Projektengagemang har sedan etableringen 2006 uppnått stark 
nettoomsättningstillväxt, både organiskt och via förvärv. Projektengagemang bedriver sin 
verksamhet inom de fyra divisionerna Arkitektur & Management, Bygg & Anläggning, Installation och 
Industri & Energi. Under 2017 uppgick Projektengagemangs nettoomsättning till 1 171 miljoner 
kronor och justerad EBITA till 97 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad EBITA‐marginal om 8,3 
procent. 
 
Styrkor och konkurrensfördelar 
‒Väl positionerat för att dra fördel av underliggande tillväxtfaktorer på marknaden. 
‒Bred kompetensbas. 
‒Driven entreprenöriell organisation som jobbar nära kunderna och har fokus på aktiv samverkan. 
‒Framgångsrika förvärv i en fragmenterad marknad i kombination med organisk 
nettoomsättningstillväxt. 
‒Diversifierad affärsmodell med låg kapitalbindning och hög kassagenerering. 
 
Väl positionerat för att dra fördel av underliggande tillväxtfaktorer på marknaden 
Projektengagemang är verksamt på den svenska teknikkonsultmarknaden och Bolagets verksamhet 
gynnas således av de strukturella tillväxtfaktorer som driver marknaden, såsom förväntat starkt 
makroklimat tillsammans med stor potential för offentliga investeringar, befolkningstillväxt och 
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urbanisering, prioritering av infrastrukturprojekt i Sverige efter många år av underinvestering, ökade 
investeringar i industrin inom bland annat automation och digitala lösningar, ökad efterfrågan för 
effektiva helhetslösningar och regleringar kring energiförbrukning. 
 
Bred kompetensbas 
Projektengagemang har ett brett utbud av tjänster vilket möjliggör att Bolaget kan erbjuda 
multidisciplinära lösningar, där Bolaget bedömer att lönsamheten och värdeskapandet är attraktivt 
för kunderna och samhället. Projektengagemang anser även att det endast är ett fåtal aktörer på den 
svenska marknaden som har möjligheten att leverera multidisciplinära tjänster i paritet med 
Projektengagemang. Bolaget ser en stor potential inom multidisciplinära lösningar i takt med att 
kunder i allt större utsträckning fokuserar på sin kärnverksamhet. 
 
Driven entreprenöriell organisation som jobbar nära kunderna och har fokus på aktiv samverkan 
Projektengagemang har sedan grundandet präglats av en entreprenöriell företagskultur vilket har 
möjliggjort att Bolaget snabbt etablerat sig i de marknadssegment där tillväxt identifierats. 
Projektengagemang har byggt upp en stabil plattform med centrala funktioner och system för att 
stödja lokala enheter och beslutsfattare som arbetar nära kunderna. Vidare är beslutsprocessen och 
resultatansvaret decentraliserat till de lokala enheterna för att snabbt tillgodose kundernas 
önskemål. Bolaget har även ett tydligt fokus på aktiv samverkan mellan enheterna vilket möjliggör 
kunskapsutbyten samt verkar för att effektivisera och förbättra kunderbjudandet. 
 
Framgångsrika förvärv i en fragmenterad marknad i kombination med organisk 
nettoomsättningstillväxt 
Den svenska teknikkonsultmarknaden är mycket fragmenterad med över 11 000 bolag. Således finns 
det goda förutsättningar för en fortsatt konsolidering av marknaden. Projektengagemang har 
förvärvat 37 bolag sedan 2007. Projektengagemang har en väl definierad förvärvsstrategi och en 
strukturerad förvärvsprocess och anser sig ha ett starkt erbjudande till entreprenörer som vill sälja 
sitt bolag. Projektengagemang upplever att Bolaget ofta uppfattas som en attraktiv köpare eftersom 
Bolaget har möjlighet att erbjuda en attraktiv arbetsplats för medarbetarna i det förvärvade bolaget. 
Projektengagemang identifierar kontinuerligt cirka 50 potentiella förvärvskandidater och för löpande 
dialog med cirka 5‐10 förvärvskandidater. 
 
Diversifierad affärsmodell med låg kapitalbindning och hög kassagenerering 
Projektengagemang har en bred kundbas med cirka 3 000 kunder fördelade på cirka 8 000 uppdrag. 
Den breda kundbasen tillsammans med att cirka 35 procent av intäkterna är hänförliga till den 
offentliga sektorn ger en låg riskprofil enligt Bolaget. I tillägg till en diversifierad affärsmodell och god 
lönsamhet har Bolaget haft ett starkt kassaflöde med låg kapitalbindning. Kassakonverteringen 
exklusive förändringar av rörelsekapital3 uppgick till 95 procent under 2017. 
 
 
 
 

                                                                 
3 Operativt kassaflöde (exklusive förändringen av rörelsekapital) definieras som justerad EBITDA minus investeringar i 
materiella och immateriella tillgångar (exklusive förvärv). Kassakonvertering definieras som operativt kassaflöde dividerat på 
justerad EBITDA. Uppgifterna är hämtade från Bolagets interna redovisningssystem. 
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Finansiell utveckling 

  Januari‐mars  Helåret 

MSEK  2018  2017  2017  2016  2015 

Nettoomsättning  307,1  302,7  1 170,7  833,4  683,7 

Nettoomsättningstillväxt (%)4  1,4 %  55,6 %  40,0 %  21,9 %  11,6 % 

Organisk 
nettoomsättningstillväxt (%)5 

0,5 %  4,8 %  4,1 %  2,4 %  8,1 % 

Förvärvad 
nettoomsättningstillväxt (%)6 

1,0 %  50,8 %  35.9 %  19,5 %  3,4 % 

Justerad EBITA7  32,0  32,5  97,4  48,2  57,4 

Justerad EBITA‐marginal (%)  10,4 %  10,7 %  8,3 %  5,8 %  8,4 % 

Årsanställda  971  980  988  710  565 

Debiteringsgrad (%)  79,3 %  77,1 %  78,6 %  77,9 %  82,1 % 

 
Finansiella mål 
Bolagets styrelse antog den 27 mars 2018 följande finansiella mål: 
Tillväxt   Årlig genomsnittlig nettoomsättningstillväxt om 15 procent över en 

konjunkturcykel. 
EBITA‐marginal    EBITA‐marginal om minst 8 procent över en konjunkturcykel. 
Kapitalstruktur   Nettoskuld i relation till justerad EBITDA8 (rullande tolv månader) till 

en kvot mellan 1,5‐2,0 över en konjunkturcykel. Nivån kan 
överskridas temporärt för att finansiera förvärv. 

Utdelningspolicy  Mål att dela ut 30‐50 procent av resultatet efter skatt. 
 
Om Erbjudandet 
Nasdaq Stockholm har godkänt Projektengagemangs ansökan om notering under förutsättning att 
sedvanliga villkor uppfylls, vilket bland annat innebär att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls 
senast på noteringsdagen. 
 

                                                                 
4 Nettoomsättningen jämfört med samma period föregående år. 
5 Det organiska bidraget till nettoomsättningstillväxten under året som inte är förvärvad (total nettoomsättningstillväxt minus 
förvärvad nettoomsättningstillväxt utgör organisk nettoomsättningstillväxt). Uppgifterna är hämtade från Bolagets interna 
redovisningssystem för 2015 och 2016. 
6 Förvärvad nettoomsättning baseras på uppskattad årsnettoomsättning i målbolaget vid förvärvstidpunkten och beaktas 
under den efterföljande tolvmånadersperioden för att uppnå en relation av beloppet som den förvärvade nettoomsättningen 
utgör av den årliga nettoomsättningen. Uppgifterna är hämtade från Bolagets interna redovisningssystem för 2015 och 2016. 
7 Exklusive jämförelsestörande poster, vilka inkluderar förvärvs‐ och integrationskostnader, börsintroduktionskostnader samt 
avskrivningar av icke‐förvärvsrelaterade immateriella‐ och materiella tillgångar och kostnader hänförliga till avslutade 
verksamheter. Uppgifterna är hämtade från Bolagets interna redovisningssystem för 2015 och 2016. 
8 Exklusive jämförelsestörande poster, vilka inkluderar förvärvs‐ och integrationskostnader, börsintroduktionskostnader samt 
avskrivningar av icke‐förvärvsrelaterade immateriella‐ och materiella tillgångar och kostnader hänförliga till avslutade 
verksamheter. Uppgifterna är hämtade från Bolagets interna redovisningssystem för 2015 och 2016. 
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Erbjudandet inkluderar både nyemitterade B‐aktier samt B‐aktier från Huvudägaren och förväntas 
uppgå till cirka 550 miljoner kronor, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. 
Nyemissionen kommer tillföra Projektengagemang en likvid om cirka 370 miljoner kronor före 
transaktionskostnader, under förutsättningen att emissionen fulltecknas och att 
Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut, och är avsedd att möjliggöra fortsatt förvärvad och 
organisk nettoomsättningstillväxt. Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige, institutionella 
investerare i Sverige och utomlands, samt till Projektengagemangs medarbetare. Huvudägaren, 
Projektengagemang Holding i Stockholm AB, som ägs av grundarna Per‐Arne Gustavsson och Per 
Göransson, kommer minska sitt innehav i Projektengagemang, men kommer kvarstå med ett 
väsentligt innehav i Bolaget efter Erbjudandet och kommer därmed fortsätta bidra till Bolagets 
framtida utveckling. 
 
SEB är Sole Global Coordinator och Bookrunner. White & Case Advokat AB är legal rådgivare till 
Bolaget och Advokatfirman Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Sole Global Coordinator och 
Bookrunner. 
 
Cornerstone Investors 
Cornerstone Investors har var för sig åtagit sig att förvärva B‐aktier i den potentiella 
börsintroduktionen, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, inklusive ett villkor om att Erbjudandet 
förväntas genomföras till ett fast pris motsvarande ett värde om cirka 825 miljoner kronor för 
samtliga aktier i Bolaget före likviden från Erbjudandet. Det är totalt fyra Cornerstone Investors, 
varav två är befintliga aktieägare9 i Projektengagemang, vars respektive åtagande är enligt följande; 
Swedbank Robur Fonder AB (96 miljoner kronor), Investment AB Öresund (75 miljoner kronor), 
Humle Kapitalförvaltning AB (40 miljoner kronor) och LK finans AB (25 miljoner kronor). Det samlade 
åtagandet från Cornerstone Investors uppgår till cirka 236 miljoner kronor, motsvarande 4310 
procent av Erbjudandet. 
 
För ytterligare information besök bolagets hemsida www.pe.se eller kontakta: 
Krister Lindgren, IR‐ansvarig, +46 727 15 06 50 
Arvid Linder, PR‐ & Pressansvarig, +46 70 779 58 98 
 
DENNA INFORMATION LÄMNADES FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 24 MAJ 
2018. 
 
Viktig information 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva Projektengagemang Sweden AB:s värdepapper i 
någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. 
 
Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, 
Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra 
åtgärder. 
 
I medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 
2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, 

                                                                 
9 Investment AB Öresund och LK Finans AB är befintliga aktieägare och äger vardera 5,5 procent av kapitalet innan 
Erbjudandet.  
10 Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. 
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Ej  för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller  indirekt,  i eller  till Australien,  Japan, Kanada 
eller  USA,  eller  någon  annan  jurisdiktion  där  sådan  åtgärd  skulle  vara  olaglig.  Ytterligare  restriktioner  är 
tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet. 
 
 

Om Projektengagemang 
På PE jobbar cirka tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister. Tillsammans skapar vi värde för 
våra kunder – och för samhället i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu 
och för kommande generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se. 
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”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast pressmeddelande endast till investerare i sådan EES‐
medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade 
investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat. 
 
Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelande innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta 
dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte 
registrerats, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 
(”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras, omfattas av ett tillämpligt undantag från, 
eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något 
erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här. 
 
De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt 
någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan eller Kanada och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller 
säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i 
Australien, Japan eller Kanada. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Japan eller Kanada att 
förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande. 
 
Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till 
(i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare 
som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 
(”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan 
riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)‐(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt 
”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, 
köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är 
relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll. Erbjudande 
om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att ske genom ett prospekt som 
kommer att tillhandahållas av Bolaget och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen, 
liksom finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med 
Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på 
basis av information som ingår i ett prospekt. 
 
Framåtriktad information 
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktad information. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser 
historiska fakta och kan innehålla uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, 
”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”eftersträvar” och ”kanske”, liksom negationer av dessa samt liknande uttryck. Den 
framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall 
baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådan 
framåtriktad information föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga 
faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, 
eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de 
förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom den framåtriktade informationen. 
Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande 
är korrekta. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i de uppfattningar som uttrycks häri eller för att 
uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller 
utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande. 
 
Information, uppfattningar och framåtriktad information i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och 
kan komma att förändras utan avisering. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller 
offentliggöra några justeringar avseende någon framåtriktad information för att återspegla händelser som inträffar eller 
omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande. 


