
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. 

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 21 december 2022 annonserades ett avtal med Toric Förvaltning för hållbar elförsörjning och 

digital förvaltning. Affären omfattar installation av solceller till ett värde av cirka 1,6 miljon kronor 

och görs av dotterbolaget Solortus. 

Den 30 juni villkorades befintligt lån ifrån närstående om 2 MSEK, 30 september villkorades lån från 

närstående om 1,5 MSEK samt en fordran på 1 MSEK, den 31 oktober villkorades lån från närstående 

om 0,6 MSEK samt den 31 november villkorades lån från närstående om 1,5 MSEK.  

Beloppen kommer att återbetalas först när storleken på det egna kapitalet tillåter detta. De 

villkorade beloppen redovisas som tillskott under eget kapital. 

 

Per den 31 december 2022 är därutöver lån på 4,4 Mkr upptagna från närstående.  

Styrelsen för Free2Move Holding AB (publ) meddelar den 23 december 2022 att det vid den extra 

bolagsstämman den 20 december 2022 inte gjordes en korrekt avstämning mot bolags-

stämmoaktiebok. Detta innebär att den Extra Bolagsstämman formellt sett inte genomförts. 

Den 4 januari 2023 meddelas beslutet att föreslå Extrastämman den 2 februari 2023 att fatta beslut 

om en emission med företrädesrätt. 

 

Styrelsen för Free2move Holding AB (publ) 

Stockholm, januari 2023 

 

Didrik Hamilton  Leif Syrstad 

Sture Persson                             Henrik Sund 

Peter Öberg 
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