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Avtal om ägarspridning med Malma Logistik AB. 

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Malma Logistik AB, att genom utdelning ägarsprida 

aktier för ca 4 MSEK i bolaget.  

Malma Logistik bildades för att vara med och skapa framtidens logistikföretag. Målsättningen är att 

genom flertalet förvärv inom åkeri- och logistikbranschen tillsammans med organisk tillväxt skapa en 

konkurrenskraftig koncern. Huvudmännen bakom Malma Logistik har en mycket lång erfarenhet av 

såväl M&A och logistikverksamhet och har under många år byggt upp ett stort kontaktnät med bland 

annat företagsledare och ägare till mindre och medelstora privatägda bolag och inte minst inom 

transportnäringen. Många företag i branschen står inför generationsskifte och de är ofta inte så enkla 

att genomföra. Förtroendet på marknaden och ett gediget kontaktnät ger optimala förutsättningar för 

att identifiera kommande förvärvsobjekt och genomföra affärer. Malma Logistik planerar att notera 

bolaget under första halvåret 2022.  

 

"Malma Logistiks mål är att inom tre år bygga upp, genom förvärv, en framtidsanpassad koncern med 

en omsättning om cirka 400 till 500 miljoner kronor. Som en förberedelse inför en listning under 

första halvåret 2022 genomför vi nu en ägarspridning med Dividend Sweden, vilket kommer att ge oss 

många nya möjligheter", säger Jan Romin, VD för Malma Logistik. 
 

"Vi är mycket nöjda med att kunna ägarsprida aktier i Malma Logistik, som har en mycket intressant 

affärsmodell i en växande bransch i förändring. De ligger i en intressant fas och en marknadsnotering 

kommer att ge möjlighet att öka tillväxttakten och förstärka den positiva utvecklingen som bolaget 

befinner sig i, samtidigt kommer en ägarspridning till Dividends aktieägare gynna likviditeten i aktien 

vid listningen", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden. 
 

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 17 november 2021, kl 08:00 CEST. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, bo.linden@dividendsweden.se 

_________________________________________________________________________________ 

Dividend Sweden 

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i mindre listade bolag för att 

därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via 

utdelningar. 
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