
Danir Resources AB har träffat avtal om köp av familjen
Björn Örås samtliga aktier i Poolia
Poolias grundare och huvudägare Björn Örås med familj har idag sålt samtliga sina aktier till Danir
Resources AB. Bolaget ägs av Dan Olofsson, Lars Kry och Martin Hansson. Alla med gedigen erfarenhet
från bemannings- och konsultbranschen.

Björn Örås startade Poolia AB 1989. Som långsiktig entreprenör har det varit viktigt för honom att finna en ny långsiktig
huvudägare med branschkunnande som kan utveckla Poolia vidare.

Björn Örås med bolag och familj har sammanlagt 47,3 procent av aktierna och 71,8 procent av rösterna i Poolia. Priset i affären
med Danir Resources är 5,87 kronor per aktie i Poolia. Slutkursen den 24:e juli var 5,20 kronor. Totalt innebär affären en
köpeskilling om cirka 130 Mkr kronor. Förvärvet är villkorat av konkurrensmyndighetstillstånd och beräknas bli klart inom ett
par månader. Danir Resources innehar idag inga aktier i Poolia.

Danir Resources avsikt är att fullgöra sina skyldigheter enligt reglerna om budplikt genom att lämna ett erbjudande till övriga
aktieägare i Poolia att förvärva deras aktier till samma pris som i affären med familjen Örås. Danir Resources har inte bestämt
när ett sådant erbjudande ska lämnas, men det avses ske senast fyra veckor efter att erforderliga
konkurrensmyndighetstillstånd för förvärvet av familjen Örås aktier erhållits.

”Björn Örås har i Poolia byggt upp ett kvalitetsbolag, och vi ser fram mot att ta över rollen som långsiktig huvudägare i
Poolia. Vi är helt nöjda med att förvärva familjen Örås aktier och vi har inte någon ambition att ytterligare öka vår
ägarandel. Vår vilja är fortsätta driva Poolia som ett börsnoterat företag tillsammans med övriga aktieägare” säger Lars
Kry, Danir Resources.

”Det är såklart tråkigt att Björn valt att sälja, men jag känner Lars Kry sedan tidigare och jag är övertygad om att Danirs
inträde som ny huvudägare kommer vara gynnsamt för hela vår koncern, våra kunder och all personal” säger Jan
Bengtsson, Koncernchef Poolia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2020 klockan 20.30 (CEST).

För mer information, kontakta:

Björn Örås, SO Poolia AB, Mobil: +46(0)70 526 79 97 Email: bjorn.oras@brohofslott.se
Jan Bengtsson, VD Poolia AB, Mobil: +46(0)736 00 68 10 Email: jan.bengtsson@poolia.se

Pooliakoncernen arbetar med uthyrning och rekrytering av personal samt med Interim Management och Executive Search.
Verksamheten bedrivs under de två varumärkena Poolia och Uniflex. Poolia finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland
och arbetar framförallt med personal inom ekonomi, bank/finans, IT, life-science, kontor och administration. Uniflex finns i
Sverige, Norge och Finland och arbetar framförallt med personal inom industri, lager, bygg och kundservice. Koncernens
moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Bolagen inom den svenska delen av Pooliakoncernen är
medlemmar i Almega-Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och/eller Akademikerförbunden


