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STOCKHOLM (Direkt) Det var Origo Capital som initierade förslaget om en helt ny
styrelse i prismärkningsbolaget Pricer och responsen från de andra ägarna på förra
veckans stämma blev större än vad investeringsfirman hade räknat med.
"Vi framförde förslaget på stämman och hade dessförinnan diskussioner med andra
ägare. Då förstod vi att det fanns ett stöd. Sedan visade det sig att stödet var ännu
större på stämman", säger Stefan Roos som är vd för Origo Capital till Nyhetsbyrån
Direkt.
Den helt nya styrelsen röstades igenom och stämman valde därmed att förkasta
valberedningens och storägaren Salvatore Grimaldis förslag, något Nyhetsbyrån
Direkt rapporterade om på torsdagen. Därmed fick bland andra Bernt Magnusson
(tidigare ordförande ibland annat Swedish Match och Skandia) och den nu före detta
ordföranden Markus Gerdien tacka för sig.
Pricers nya styrelseordförande Bo Kastensson kom in sent i processen, men det
betyder inte att det segrande styrelseförslaget rafsades ihop i sista stund. Enligt
Stefan Roos var Origo i kontakt med valberedningen redan under hösten,
uppenbarligen utan att bli hörsammad.
"Vi har haft en dialog till och från med valberedningen under lång tid och uppmanat
den att få in en förstärkning av styrelsen", berättar Stefan Roos.
Origo Capital har varit ägare i Pricer sedan början av 2013 och äger i dag cirka 2
procent av aktierna. Salvatore Grimaldi äger nästan 10 procent.
"Det var många ägare som stödde vårt förslag men jag vill inte gå in på några namn",
säger Stefan Roos.
Han menar att Pricer behöver en nystart, inte minst på försäljningsfronten.
"Bakgrunden är att tillväxten har varit lite knagglig jämfört med konkurrenterna och
lönsamheten har också varit sämre. Däremot är produkterna bra och de får bra betyg
från kunderna. Bolaget behöver helt enkelt få in lite ny energi och då har vi letat efter
personer som har förmågan att ge det", säger Origos vd.
Pricers nya styrelse består av: Bo Kastensson (ordförande Doro), Bernt Ingman
(tidigare finanschef Husqvarna och Munters och nu ordförande i G&L Beijer), Joen
Magnusson (vice ordförande G&L Beijer), Jan Rynning (advokat) samt Hans
Granberg (Investment Karlsvik).
Origo är en Stockholmsbaserad investeringsfirma som grundades 2011. Stefan Roos
har tidigare varit förvaltare på Handelsbanken och SEB.
Origos specialfond Quest 1 investerar som regel i "undervärderade bolag som
aktiemarknaden har bortsett ifrån pga av kortsiktiga problemfaktorer", enligt firmans

egen presentation. I portföljen finns förutom Pricer även bland andra Byggmax,
Cloetta, Cdon, Dibs och Invisio.
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