
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL 

 

Styrelsen för Free2move Holding AB (publ) får härmed avge följande redogörelse för händelser av 

väsentlig betydelse vilka inträffat efter det att årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 till 

2021-12-31 lämnats. Följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har inträffat 

sedan ovan nämnda årsredovisning lämnats:  

Årsstämma genomfördes 28 april 2022.  

Free2Move tecknar avtal med Preservium Property AB 20 juni 2022. Avtalet omfattar Preservium 

Propertys fastighet Snickarboden 1, med hyresgäst Regionarkivet, där Free2Move levererar 

plattformen 2Connect med till-hörande FLEX-abonnemang. Utöver det installeras ett styr- och 

reglerprojekt för styrning av plattformen på distans. 

Den 30 juni villkorades befintligt lån ifrån närstående om 2 MSEK att återbetalas först när storleken 

på det egna kapitalet tillåter detta. Beloppet redovisas som tillskott under eget kapital. 

Free2Moves Holding AB:s förvärv av Sydvent AB slutfördes 1 juli 2022. Sydvent tillför Free2Move 

ventilationskompentens och OVK besiktningar. Free2Movegruppen kan därmed på ett kostnads-

effektivt sätt komplettera Sydvent AB:s erbjudande med digital uppkoppling genom den egen-

utvecklade plattformen 2Connect.  

Den 30 september villkorades lån från närstående om 1,5 MSEK samt en skuld på 1 MSEK att 

återbetalas först när storleken på det egna kapitalet tillåter detta. Beloppet redovisas som tillskott 

under eget kapital. 

 

Den 31 oktober villkorades lån från närstående om 0,6 MSEK att återbetalas först när storleken på 

det egna kapitalet tillåter detta. Beloppet redovisas som tillskott under eget kapital. 

Per den 16 december 2022 är därutöver lån på 3,4 Mkr upptagna från närstående.  

 

Styrelsen för Free2move Holding AB (publ) 

Stockholm, 19 december 2022 

 

 

Didrik Hamilton  Leif Syrstad 

Sture Persson                             Henrik Sund 

Peter Öberg 

 

Digitala signaturer nedan 

https://sign.visma.net/sv/document-check/1787e253-c57d-4a92-8546-028f4c567c86

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 1 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 1 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 1 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 1 sider før denne siden Dette dokument indeholder 1 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/sv/document-check/1787e253-c57d-4a92-8546-028f4c567c86

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


		2022-12-19T16:26:56+0000
	Visma Solutions Oy d9e0841be5a3eb8e299f1ddf039ee5c597971a14


		2022-12-19T16:49:13+0000
	Visma Solutions Oy 998d20defb06523018e14ea08b56d08c6464f7c5


		2022-12-19T16:54:44+0000
	Visma Solutions Oy bec448aa035cdae0a096dd758ec688c3cb11d9b9


		2022-12-19T17:00:04+0000
	Visma Solutions Oy 81b4766b93b65fdea42ea39f9177d29420d8acff


		2022-12-19T18:25:02+0000
	Visma Solutions Oy 0e5e5a92e057490506c259b87d1226c091c3ac18




