
Pressmeddelande, Göteborg den 6 december 2021


Appspotr AB: förvärv av svenskt bolag med Sri 
Lankesiskt dotterbolag 
Appspotr har nu genomfört förvärvet av ett svenskt bolag med ett Sri Lankesiskt dotterbolag 
med utvecklare för en maximal köpeskilling på 3 miljoner kronor. 

Appspotr har 2021-09-08 kommunicerat att man ingått ett villkorat avtal med Bobby Spencer, ägaren 
av konsultbolaget Twire Ltd, om förvärv av ett nybildat svenskt bolag som i sin tur kommer äga ett 
dotterbolag i Sri Lanka. Villkoren för förvärvet har nu blivit uppfyllda och Appspotr förvärvade idag 
från Spencer Ventures AB samtliga aktier i APTR SL AB som i sin tur äger ett Sri Lankesiskt 
dotterbolag med 7 anställda utvecklare. Köpeskillingen är maximalt 3 miljoner kronor varav 2,15 
miljoner erlagts kontant den 6 december 2021. 350 000 erläggs den 8 september 2022 genom 
antingen kontant betalning eller genom kvittningsemission (enligt vad Appspotr beslutar). 500 000 
kronor erläggs den 5 december 2022 och då ska 350 000 kronor erläggas kontant och 150 000 
kronor ska erläggas antingen kontant eller genom kvittningsemission (enligt vad Appspotr beslutar). 
De två betalningarna som ska ske 2022 är beroende av att särskilda villkor då är uppfyllda. Genom 
förvärvet får Appspotr dels ett större team av egna och välbeprövade utvecklare, dels en möjlighet att 
rekrytera ytterligare srilankesiska utvecklare. Genom förvärvet förväntas Appspotr därför på sikt 
effektivisera organisationen och kostnaderna för utveckling. 

För ytterligare information, kontakta: 
Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ) 
Mobil: +46 701 46 61 89 
E-post: patric@appspotr.com


Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: 
ca@mangold.se, www.mangold.se


Om Appspotr 
Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av 
mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan 
förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till 
formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en 
väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra 
företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med 
behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. 
Dotterbolaget Appspotr Studios AB har sitt säte i Stockholm.
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