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PING PONG AB FÅR
NY MAJORITETSÄGARE
Investmentbolaget Alfvén & Didrikson har förvärvat en majoritet av
aktierna i Ping Pong AB. Tech-investeraren Hellen Lidgard, som är tillförordnad VD sedan i oktober, köper i samband med affären också
in sig som ny ägare. Grundarna Palle Girgensohn och Michel Bajuk
kvarstår som ägare i bolaget.
– Vi är imponerade av bolaget, produkten och
teamet. Den egenutvecklade lärplattformen PING
PONG har en bra position i en högintressant bransch,
säger Ken Liebkind, delägare i Alfvén & Didrikson.
– Vi har under våren påbörjat en förändringsresa
med modernisering av plattformen, öppnare gränssnitt samt närmare dialog om utvecklingen med våra
kunder. Vi ser möjlighet att accelerera den utvecklingen med hjälp av ny huvudägare och en tydligare
styrning, säger Hellen Lidgard.
Bolagets grundare, Michel Bajuk, Palle Girgensohn,
Patrik Kudo, Torgil Lenning och Magnus Widerberg,
har byggt upp och drivit verksamheten i 15 år. Uppemot en femtedel av landets befolkning har under
någon period dessa år haft eller har idag ett konto
i bolagets produkt PING PONG som idag är en av
landets mest använda lärplattformar. Bland kunderna märks några av landets största städer, högskolor,
landsting och myndigheter. Med stadigt förbättrad
omsättning de senaste åren blev Ping Pong AB utnämnt av Dagens Industri till Gasellföretag 2016.
Uppsala Akademiförvaltning, som har varit bolagets största enskilda ägare och stöttat grundarna
och bolaget under uppbyggnaden, säljer tillsammans
med bolagets avgående styrelseordförande och serieentreprenör Torgil Lenning, sina samtliga aktier.
– Jag är stolt över vad vi har byggt upp. Vi har hjälpt
våra kunder att digitalisera lärprocesser och har bidragit
till att en stor mängd elever, studenter och anställda
utvecklat kunskap och kompetens med stöd av PING

PONG. Det är roligt att få lämna över till A&D som nu
ska ta bolaget till nästa nivå, säger Torgil Lenning.
– Vi har varit och är hängivna vår uppgift: att hjälpa
individer och organisationer att utvecklas. Grundarna
tackar ödmjukt våra användare, kunder och medarbetare för förtroendet hittills. Jag ser med glädje fram
emot vidareutvecklingen av bolaget tillsammans med
Alfvén & Didrikson, vi delar både värderingar och
humor och det känns som en perfekt match, säger
tidigare VDn Michel Bajuk, som framöver kommer att
medverka som rådgivare.

Alfvén & Didrikson är specialiserade på investeringar i snabbväxande företag. Bland innehaven märks Offerta, PE Accounting, Quinyx,
Sympa HR och Trustly. Investmentbolaget har få restriktioner för
sina investeringar och har möjlighet att gå in med ett långsiktigt
ägarperspektiv.
Kontakt: Ken Liebkind, CFO och delägare,
070-828 47 99, ken.liebkind@alfvendidrikson.se
Ping Pong AB brinner för personligt livslångt lärande. Bolagets mål
är att driva digitalisering av svensk utbildning för att alla elever, studenter och medarbetare ska nå sin fulla potential. Bolaget utvecklar
den webbaserade lärplattformen PING PONG och den nya lärtjänsten Baloo Learning för skola, akademi och företag/myndigheter.
Företaget har 41 anställda och över 600 000 användare. Bland de
större kunderna märks Stockholms stad, Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Jönköping University, Västra Götalandsregionen,
Stockholms läns landsting, Jordbruksverket och Tullverket. Bolaget
blev utnämnt till DI Gasell 2016 med en omsättning på ca 45 mkr.
Kontakt: Hellen Lidgard, VD, 070-266 98 10,
hellen.lidgard@pingpong.se

