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Pressmeddelande från AppSpotr AB (publ) 

Göteborg den 2 december 2016 

AppSpotrs spridningsemission blev kraftigt övertecknad 

 
 
Den 1 december 2016 avslutades teckningsperioden i AppSpotr AB:s spridningsemission av aktier inför 

notering på AktieTorget. Det maximala emissionsbeloppet uppgick till 10,2 MSEK. Emissionens utfall blev 

cirka 176 MSEK fördelat på cirka 3 850 konton. Det motsvarar en teckningsgrad på cirka 1 700 procent. 

Styrelsen avser att i början av nästa vecka (vecka 49) fatta beslut om att utnyttja överteckningsemissionen 

på 2 MSEK samt fatta beslut om tilldelning. Vid utnyttjande av överteckningsemissionen tillförs AppSpotr 

cirka 11 MSEK efter avdrag för noterings- och emissionskostnader på cirka 1,2 MSEK. Besked om tilldelning 

till nätmäklare och banker samt distribution av avräkningsnotor kommer ske i början av vecka 49. 

 

 

VD Patric Bottne kommenterar: 

Vi vil l  börja med att hälsa alla nytillkomna aktieägare välkomna til l AppSpotr. Vi är överväldigade över den fina 
respons som vi har fått under vår teckningsperiod och att så många tror på vår mission att demokratisera 

appvärlden, genom att göra det enklare för människor att utveckla appar . Det ger oss råg i  ryggen och gör att vi 
känner oss ännu mer motiverade att utveckla bolaget. Det kapi tal som emissionen inbringar kommer under det 
kommande året främst användas ti l l att bygga en utvecklarportal som gör det möjligt för externa utvecklare 
och designers att bidra med innehåll ti l l vår plattform. Dessutom kommer vi använda medel ti l l  att fortsätta öka 

plattformens användarbas.  

 

Ti lldelning 

Till  följd av den kraftiga överteckningen kan inte full  ti l ldelning ske. De principer som kommer vara vägledande 

vid ti l ldelningen är att teckningsåtagare erhåller full  ti lldelning och att ägarspridning kommer att prioriteras 
genom att så många tecknare som möjligt erhåller minimiposter om 800 aktier. Styrelsen avser att, med stöd 
av de til ldelningsprinciper som angivits i  memorandumet, allokera tio procent av det totala emissionsbeloppet 
ti l l  s.k. strategiska investerare. Sådana strategiska investerare anses i  första hand vara strategiska anställda på 

AppSpotr, i  andra hand strategiska samarbetspartner ti l l AppSpotr, och i sista hand investerare som tecknat 
större belopp i emissionen. Til ldelningen av aktier ti l l  strategiska investerare kommer att presenteras för 
AktieTorget. 

 

Första dag för handel 

Första dag för handel i  AppSpotrs  aktie på AktieTorget är planerad til l  den 19 december 2016. 
 

Aktiens kortnamn: APTR 
Aktiens ISIN-kod: SE0009267974. 
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Antal aktier och aktiekapital 

När emissionen, inklusive överteckningsemission, har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet 
aktier i  AppSpotr att uppgå til l  9 489 050 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå til l  1 897 810 SEK. 

 

Projektledare för noteringen 

AppSpotr har använt InWest Corporate Finance som projektledare i  arbetet med noteringen och 

spridningsemissionen. Aktieinvest FK har agerat emissionsinstitut i  samband med emissionen. 

 

För  ytterligare information 

Patric Bottne 

VD, AppSpotr 

Telefon: 070-146 61 89 

E-post: patric@appspotr.com 

 

 

Om AppSpotr 

AppSpotr är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder en molnbaserad plattform för utveckling av appar . 
Plattformen gör det möjligt för företag, organisationer och privatpersoner att snabbt, enkelt och 

kostnadseffektivt utveckla appar i  stor volym och publicera dessa på App Store och Google Play. Den senaste 
versionen av Bolagets plattform lanserades sommaren 2015 och har på drygt ett år erhållit mer än 250 000 
användare som fördelas på över 180 länder. 


