
 

  

 

 

Pressmeddelande 

Helsingborg 8 april 2016 
 

Flaggning: Förändringar i ägarandelar till följd av slutförd apportemission den 31 mars  
 

Gaétan Boyer, Affärsområdeschef på Gullberg & Jansson, har via slutförd apportemission 

den 31 mars 2016 ökat sitt innehav genom bolag (Evarist AB) med 1 691 357 st. aktier i 

Gullberg & Jansson. Gaétan Boyer, genom bolag och med familj ägde sedan tidigare 65 748 

st. aktier i Gullberg & Jansson och efter apportemissionen den 31 mars uppgår innehavet 

till totalt 1 757 105 st. aktier, motsvarande 22,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i 

bolaget. Till följd av slutförd apportemission och den utspädning som denna medförde 

uppgår ägarandelen, per den 31 mars 2016, för respektive aktieägare följande; LMK 

Ventures AB 19,2 procent, Pension Danica 11,8 procent, AB Grenspecialisten 11,2 procent, 

och Alex Molvin, VD på Gullberg & Jansson, 9,6 procent. 

 

Gullberg & Jansson genomför för närvarande en nyemission riktad till allmänheten, vars 

anmälningsperiod löper från 5 april till och med 15 april 2016. Den pågående nyemissionen kommer 

att bidra till förändrade ägarandelar när denna blir slutförd. För mer information om pågående 

nyemission, besök gärna Gullberg & Janssons hemsida på www.gullbergjansson.se 

 

För ytterligare information 

Alex Molvin, VD, E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708 25 39 90 

 

Gullberg & Jansson AB (publ)  

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00, Fax: +46 42 34 02 10  

E-post: info@gullbergjansson.se, www.gullbergjansson.se 

 

Gullberg & Jansson AB (publ) är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra 

innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk.  

Gullberg & Jansson är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden.  

Gullberg & Jansson äger också dotterbolagen Poolvärlden AB inom swimmingpoolbranschen, samt 

Stads&Park Produkter i Stockholm AB inom grönytebranschen. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med 

kortnamnet GJAB och bolaget har högsta kreditvärdighet AAA hos kreditvärderingsföretaget Bisnode. 

 

http://www.gullbergjansson.se/

