Pressmeddelande
Göteborg den 13 september 2018

Pegroco förvärvar Hissteknik i Göteborg AB
Pegroco Invest AB (publ) (”Pegroco”) har genom portföljbolaget Nordic Lift AB
förvärvat bolaget Hissteknik i Göteborg AB (”Hissteknik”). Hissteknik är en
ledande leverantör av hisservice i Göteborgsområdet. Förvärvet stärker
Pegrocos position på marknaden för hissar och hisservice.

Företaget Hissteknik startade 2004 och har idag 17 medarbetare. Bolaget erbjuder
heltäckande service för alla typer av hissar och har snabbt tagit en position som en
ledande oberoende leverantör av hisservice i Göteborgsregionen. Bolaget har en
omsättning på cirka 34 miljoner kronor med god lönsamhet.
”Vi fortsätter att bygga upp den del av Pegrocos portfölj som består av stabilt
lönsamma bolag med utvecklingspotential”, säger Thomas Brue, VD Pegroco Invest.
”Hissbranschen har en attraktiv kombination av nyinstallation och löpande underhåll
och service. Hissteknik är ett mycket välskött bolag med en stark position på
marknaden i Göteborg. Vi investerade för drygt ett år sedan i Varbergsbaserade RC
Hisservice som är starka i Halland och i regionen Borås-Alingsås och Hissteknik är
ett strategiskt viktigt komplement. Tillsammans har man nu en kundbas med över 5
000 hissar. Pegroco kommer tillsammans med ledningarna i bolagen att verka för en
fortsatt expansion inom hisservice, både organiskt och via förvärv”.
”Hissteknik och RC Hisservice kompletterar varandra mycket väl, både vad gäller
geografisk täckning och produktsortiment. Tillsammans blir bolagen starkare och vi
kommer kunna erbjuda kunderna ännu bättre helhetslösningar. Det finns även ett
antal synergier, t.ex. inom inköp, där vi kommer kunna dra nytta av att vara en större
organisation”, säger Hisstekniks VD, Yrjö Grund.
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Om Pegroco:
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i
mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag
12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier
Stockholm.
Rådgivare i affären för säljarna var Håkan Rydin, Företagsförmedlingen i samarbete
med Swedbank.

För mer information kontakta
Håkan Rydin
hakan.rydin@swedbankff.se
073-443 40 99

Företagsförmedlingen är en rikstäckande organisation med ett exklusivt samarbetsavtal
med Swedbank. Vi är en ledande aktör vid försäljning av ägarledda företag och
kommersiella fastigheter med ett försäljningspris på 10–100 miljoner.
Varje år genomför vi drygt 100 överlåtelser. Läs mer om oss på swedbankff.se.
Välkommen!

Företagsförmedlingen – företag och kommersiella fastigheter
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