
 

 

 

Pressmeddelande  

Stockholm 2022-07-06 

 

Utdelning av Dividend Sweden 

DS Plattformen beslutade den 31 mars 2022 om att dela ut samtliga aktier och teckningsoptioner 

i Dividend Sweden AB till sina aktieägare. Idag, den 6 juli 2022, är sista dag för handel inklusive 

rätten till utdelning i Dividend Sweden. Avstämningsdagen för utdelningen är den 8 juli 2022. 

Dividend Sweden kommer att upptas till handel på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med 

tickerkod DIV. 

 

Anledningen till att göra denna utdelning är att de båda bolagen ska vara värda mer var för sig än 

tillsammans och att det omvända förvärvet som DS Plattformen planerar att genomföra ska tillföra ett 

substantiellt värde till aktieägarna.  

 

Dividend Sweden kommer bedriva samma verksamhet samt fortsätta med samma affärsidé och mål, 

att vara ett investeringsbolag med fokus på ägarspridningar och finansieringslösningar mot listade 

småbolag, eller bolag på väg mot en listning. Avsikten är att genom investeringar och utdelningar 

skapa en hög och stabil avkastning till sina aktieägare. Vid senaste rapport hade Dividend Sweden ett 

substansvärde på ca 1,30 kr. Det tillsammans med en premie med tanke på verksamhetens utformning, 

gör att styrelsens förväntade kurs första handelsdagen är ca 1,50 kr. 

 

Efter utdelning kommer DS Plattformen bestå av två innehav, Medicortex Finland Oyj och Yepzon 

Oy, med ett bokfört värde på 13,3 mkr samt en skatteskuld för föregående års resultat på 8,5 mkr med 

förfall 2023. Ambitionen är att DS Plattformen ska gå samman med ett annat bolag och ändra 

inriktning på verksamheten, ett så kallat omvänt förvärv. Förvärvet förväntas tillföra ett substantiellt 

värde till aktieägarna. Substansvärdet är ca 10 öre per aktie och det förväntade värdet för aktieägarna 

gällande förvärvet är åtminstone 50 öre per aktie. Styrelsens förväntade kurs efter avskiljandet av 

Dividend Sweden blir därför minst 50 öre. 

 

 

För ytterligare information kontakta 

Bo Lindén, VD, info@dividendsweden.se. 

__________________________________________________________________________________ 

DS Plattformen 

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför 

finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa 

såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar. 
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