
 

 

Pressmeddelande, Göteborg den 7 maj 2018 

 

Appspotr registrerar milstolpsrelaterade aktier 

Appspotr AB har registrerat de aktier som tecknats av Novel Unicorn och Gunnar Jardelöv med stöd av de 

teckningsoptioner som tilldelats dem för uppfyllandet av milstolpe 1.  

Novel Unicorn har tecknat 436 587 aktier för 0,20 kronor per aktie och Gunnar Jardelöv har tecknat 21 829 ak-

tier för 0,20 kronor per aktie. Betalning har inkommit och aktierna har registrerats vilket ökar aktiekapitalet 

med 91 683,20 kronor. Totalt motsvarar de registrerade aktierna 3,73 procent av det totala antalet aktier i 

Appspotr.  

Efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Appspotr AB till 12 298 205 stycken och aktiekapitalet till 

2 459 641 kronor. 

Aktierna som tecknas med stöd av teckningsrätterna för milstolpe 2 genomgår just nu samma behandling och 

kommer att vara registrerade inom kort. Det kommer att meddelas när processen är klar. 

I Hongkong pågår samtidigt motsvarande process för Appspotr AB:s ägande i Appspotr Asia. När aktierna i mil-

stolpe 2 är registrerade kommer Appspotr AB:s ägande i Appspotr Asia att öka med 19 procentenheter till 49 

procent. 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ) 

Mobil: +46 701 46 61 89 

E-post: patric@appspotr.com  

 

Om Appspotr AB 
Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkun-
skaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design 
och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en 
möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr är kostnadsfritt att an-
vända de 30 första dagarna. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg. 
 

Om Appspotr Asia 
Appspotr Asia är ett dotterbolag som ägs gemensamt av Appspotr AB (30%) och Novel Unicorn 
(70%). Se pressmeddelandet om satsningen i Kina från den 29 maj 2017 för mer information. 

 


