Atvexa breddar ägandet
Atvexa är ett ägarbolag för självständiga dotterbolag som driver verksamheter inom förskola och
skola. I Atvexagruppen tror vi att det finns ett värde i att vara flera tillsammans.
Vi som leder Atvexa drivs av en stark övertygelse om att mångfald och olikhet är bra och att det
måste finnas olika förskolor och skolor, med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt, för att alla
barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö. Vi är i nuläget 15 självständiga dotterbolag med totalt 74
förskolor, 15 skolor och en särskola belägna i Storstockholm och kringliggande områden samt i
Vellinge, Skåne och vi är mycket stolta över de verksamheter som är del av Atvexa.
Vi kommer nu att bli fler ägare till Atvexa. Atvexa har fram tills nu ägts av ett antal privatpersoner;
personer som grundat Atvexa och på andra sätt varit och är aktiva i bolaget. Vi har bestämt oss för
att bjuda in ett par stabila och långsiktiga institutioner som kommer att bidra med erfarenhet,
stabilitet och kapital för att stötta vår fortsatta tillväxt och utveckling. Vi vill också möjliggöra för
privatpersoner (både medarbetare och andra) att vara med oss även i rollen som ägare och har
därför valt att notera Atvexas B-aktie på en marknadsplats för mindre bolag som heter First North.
Att bredda ägandet genom en notering ställer höga krav på öppenhet och transparens vilket
förstärker det vi redan står för.
Grundarna och övriga delägare kommer att finnas kvar både i ägar- och ledarroller i Atvexa och vi
kommer även framöver äga en övervägande majoritet (drygt 85%) av aktierna i Atvexa. Vi kommer
att fortsätta leda Atvexa utifrån det arbetssätt, de mål och den värdegrund som vi har idag där olika
pedagogiska inriktningar, arbetssätt och självständighet värnas. Arbetet på våra förskolor och skolor
kommer att fortsätta precis som vanligt. Våra finansiella mål kommer inte heller att ändras utan vår
syn är även fortsättningsvis att alla verksamheter behöver arbeta mot en tydlig och rimlig vinstnivå
och att en ekonomi i balans är en förutsättning för att arbeta långsiktigt.
Vi, Katarina Sjögren (VD och delägare), Sara Karlin (styrelseordförande, grundare och delägare) och
Peter Weiderman (styrelseledamot, grundare och delägare) har spelat in varsin kortare film till alla
medarbetare inom Atvexagruppen som ni gärna får ta del av. I filmerna berättar vi närmare om hur
vi ser på Atvexa och ett breddat ägande. Filmerna hittar ni via atvexa.se och fliken börsnotering.
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