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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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Pressmeddelande 2018-07-31 

Förändring av antal aktier och röster i 
Projektengagemang 
Under juli månad har antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) 
(”Projektengagemang” eller ”Bolaget”) ökat med 618 456 aktier och röster med anledning av 
nyemission av 618 456 B-aktier i samband med utnyttjande av övertilldelningsoptionen efter 
noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. 

Per den 31 juli 2018 uppgår det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang till 24 555 677 
respektive 74 019 677. 5 496 000 av dessa aktier är A-aktier, representerande 54 960 000 röster, och 
19 059 677 är B-aktier, representerande 19 059 677 röster. 

För mer information besök bolagest hemsida www.pe.se eller kontakta: 
Krister Lindgren, IR-ansvarig, krister.lindgren@pe.se, +46 727 15 06 50 
Arvid Linder, PR- & Pressansvarig, arvid.linder@pe.se, +46 70 779 58 98 

Denna information är sådan information som Projektengagemang Sweden AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 31 juli 2018 kl. 08:00 (CET). 

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. 


