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Kommuniké från extra bolagsstämma den 7 juni 2016 i CLX Communications 

AB (publ) 

Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier 

Vid CLX Communications AB:s (publ) (”CLX”) extra bolagsstämma den 7 juni 2016 beslöts att 

godkänna styrelsens beslut från den 12 maj 2016 att genomföra en nyemission av aktier med 

företrädesrätt för CLX aktieägare. Vid full teckning av företrädesemissionen kommer CLX att 

tillföras ett belopp om cirka 624 miljoner kronor, före avdrag för transaktions- och 

emissionskostnader. Företrädesemissionen genomförs som ett led i bolagets finansiering av 

förvärvet av det amerikanska bolaget Mblox Inc. För mer information om 

företrädesemissionen hänvisas till tidigare pressmeddelanden från bolaget vilka 

offentliggjordes den 13 maj 2016 samt den 1 juni 2016.  

Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer bolagets aktiekapital att 

ökas med 1 621 621,5 SEK, från 3 243 243 SEK till 4 864 864,5 SEK, genom utgivande av högst 

16 216 215 aktier. 

Omfördelning av aktieinnehav mellan Huvudaktieägarna 

Den 7 juni 2016 förvärvade Neqst D1 AB 1 119 864 aktier i CLX och Robert Gerstmann 

förvärvade 92 029 aktier i CLX (via helägt bolag) från Cantaloupe AB och Kjell Arvidsson AB 

som ett led i en omfördelning av aktieinnehav mellan huvudaktieägarna inför Nyemissionen. 

I samband med omfördelningen beviljade Carnegie Investment Bank AB (publ) och 

Handelsbanken Capital Markets, som tillsammans är Joint Global Coordinators och Joint 

Bookrunners i samband med företrädesemissionen, huvudaktieägarna ett undantag från de 

åtaganden att inte sälja sina respektive innehav av aktier i CLX som ingicks vid tidpunkten för 

Bolagets notering av aktier på Nasdaq Stockholm. 

Efter omfördelningen äger huvudaktieägarna tillsammans fortfarande cirka 53 procent av 

aktierna i CLX. Syftet med omfördelningen av aktieinnehavet var att säkerställa att samtliga 

huvudaktieägare har möjlighet att fullgöra sina respektive teckningsåtaganden samt att 

möjliggöra för samtliga huvudaktieägare att delta i nyemissionen. 

Kontaktinformation 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Johan Hedberg, VD och koncernchef, 08-32 75 10, ir@clxcommunications.com 

Odd Bolin, CFO, 08-32 75 10, ir@clxcommunications.com 

 

Informationen är sådan som CLX Communications AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen 

om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juni 2016 kl 10:00. 
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