
 
 

 

Måndag 20 juni 2022 

 

Kommuniké från extramöte för innehavare av 

vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund (NTF) 
 

Måndagen den 20 juni 2022 med start kl. 13.00 hölls möte för innehavarna av vinstandelsbevis i Nordic Tech 

Fund AB (publ) (”NTF” eller ”Bolaget”), org.nr 559285–7477, i Frejs Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 

tr. i Göteborg. Vid mötet fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i 

kallelsen till mötet och i styrelsens fullständiga förslag som hållits tillgängliga på Bolagets hemsida 

https://nordictechfund.se/ 

 

Vid extramötet beslutades att avsnitt 10.1 i villkoren för andelsbevis ändras, så att villkoren får följande lydelse: 

 

”Fullständig förtida inlösen: Fonden har rätt att när som helst i förtid lösa in samtliga, men inte bara vissa, 

Vinstandelsbevis i dessas helhet genom avsändande av Meddelande till Innehavarna minst 5 Bankdagar, dock 

högst 30 Bankdagar, före den i Meddelandet angivna Återbetalningsdagen. Meddelandet ska innehålla uppgift 

om Värderingsdag, Avstämningsdag och Återbetalningsdag samt Återbetalningsbeloppet per Vinstandelsbevis. 

Rätt för Fonden att påkalla förtida inlösen enligt denna punkt föreligger dock bara om Fonden senast vid 

Värderingsdagen har avyttrat (eller har säkerställt genomförande av avyttring av) tillgångarna i 

Investeringsportföljen. Återbetalningsbeloppet per Vinstandelsbevis ska fastställas i enlighet med 

bestämmelserna i punkterna 11.3 och 11.4 nedan. Återbetalningsbeloppet kan erläggas dels genom kontanta 

medel, dels genom finansiella instrument” 

 

Inlösenprocessen  

Med stöd av ovan angiven ändring beslutade därefter styrelsen samma dag om att genomföra en förtida 

inlösen, per den 30 juni 2022, samt att acceptera betalning för denna inlösen i form av nyemitterade aktier i 

Northern CapSek Ventures (”CapSek”).  

 

 

För mer information, kontakta: 

Jonas Sjöberg, VD Nordic Tech Fund, telefon +46 709 229 209, e-post info@nordictechfund.se 

 

Om Nordic Tech Fund 

Nordic Tech Fund är en riskkapitalfond som investerar i svenska onoterade techbolag. Fonden är noterad på 

NGM och är öppen för alla att investera i. Nordic Tech Fund har idag innehav i nio techbolag inom AI, 

spelutveckling (datorspel mm), Internet of Things och Software as a Service. Teamet som förvaltar fonden har 

många års erfarenhet av investeringar i onoterade techbolag, tillväxtresor samt att sälja och notera bolag. Mer 

information finns på nordictechfund.se  
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