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Pressmeddelande 2023-01-26 

 

 

Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier är avslutad 

Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier med företrädesrätt för innehavare av 

Eniros preferensaktier av serie B är avslutad. Emissionen är fulltecknad. 

Den extra bolagsstämman i Eniro Group AB (publ) den 12 september 2022 beslutade bland annat om 
nyemission av 62 106 480 stycken stamaktier av serie A till en teckningskurs om 40 öre per aktie och 
med företrädesrätt för innehavare av preferensaktier av serie B. Företrädesrätten var föranledd av 
beslutet om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B. Stamaktier som inte tecknades med 
utnyttjande av företrädesrätten för innehavare av preferensaktier av serie B kunde tecknas av övriga 
aktieägare, som vid överteckning erhåller tilldelning pro rata i förhållande till tidigare aktieinnehav. 
Emissionen var därtill fullt ut garanterad av Spectrumone AB (publ). Teckningstiden löpte till och med 
den 20 januari 2023. 

Utfallet av aktieteckningen blev följande. 47 013 600 stycken stamaktier, motsvarande ca 75,7 procent 
av emissionen tecknades med utnyttjande av företrädesrätten. Återstående 15 092 880 stycken 
stamaktier tecknades utan företrädesrätt av övriga aktieägare. Därmed blev emissionen fulltecknad 
utan utnyttjande av emissionsgarantin.  

Tilldelning kommer nu att ske pro rata till de aktieägare som anmält sig för aktieteckning utan 
företrädesrätt. För varje tidigare innehav av ca 155,485 stycken stamaktier av serie A eller 
preferensaktier av serie A som dessa aktietecknare har kommer tilldelning att ske med 10 stycken 
stamaktier av serie A, för vilka teckningslikvid ska erläggas med 40 öre per nytecknad stamaktie. Vid 
tillämpning av denna fördelningsnyckel har tilldelningsberäkningen avrundning skett till jämt antal 
deldelade nya stamaktier.   

Utskick om tilldelning och betalning beräknas ske den 26 januari 2023. För preferensaktieägare av 
serie B som tecknat stamaktier med företrädesrätt kommer betalning att ske genom kvittning av 
inlösenlikvid. 

Se vidare aktieägarinformation under rubriken ”erbjudandehandlingar” på Eniros hemsida 
www.enirogroup.com 

 

 
För mer information, vänligen kontakta: 

Hosni Teque-Omeirat, VD och koncernchef Eniro Group AB (publ) 
Tel: +46 70-225 18 77 
Email: hosni.teque-omeirat@eniro.com 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
26 januari 2023 kl. 08.55 CET. 
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Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att 

skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och 

medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som 

stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, 

automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största 

mediekoncernerna i världen. 

Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och 

Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. I 

koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt 

nummerupplysningstjänster. 

 


