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PRESSMEDDELANDE 

  Stockholm den 9 maj 2016 

 

Beslut från extra bolagsstämma i East Capital Explorer AB 
- Avsikt att inleda återköpsprogram 20 maj 

Den extra bolagsstämman i East Capital Explorer AB (publ) beslutade idag i enlighet med styrelsens 
förslag att säga upp investeringsavtalet, som reglerar förhållandet mellan Bolaget och East Capital 
samt vissa av East Capital närstående bolag, med omedelbar verkan. Den överenskomna 
gemensamma uppsägningen träder ikraft inom tio dagar från och med extrastämmans godkännande. 

Investeringsavtalet ersätts från och med att uppsägningen träder ikraft med ett övergångs- och 
uppsägningsavtal som reglerar åtaganden och tjänster från East Capital (jämte närstående) till 
förmån för Bolaget, framförallt under övergångsperioden fram till och med december 2017, samt den 
ersättning som East Capital och närstående ska erhålla för dessa åtaganden och tjänster, såsom 
beskrivits i det fullständiga förslaget. 

Som en följd av extrastämmans beslut, och såsom meddelats den 7 april 2016, avser Bolaget att 
inleda ett brett och aktivt återköpsprogram kopplat till aktiens substansrabatt, varmed aktieåterköp 
kommer att genomföras så länge som rabatten relativt senast publicerade substansvärde är större än 
20 %. Bolaget avser att inleda återköpsprogrammet den 20 maj 2016, dagen efter att delårsrapporten 
för det första kvartalet har publicerats. 

Det fullständiga förslaget återfinns på http://www.eastcapitalexplorer.com/ 

Kontaktinformation 
Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08 - 505 885 32 
Lena Krauss, CFO och Head of Investor Relations, East Capital Explorer, 073 - 988 44 66 

 

Om East Capital Explorer 
East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i 
Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men 
investeringar görs också via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa investeringsfonder. East 
Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och Bolaget fokuserar på sektorer som visar 
stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har 
utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.  

 
Notering: Nasdaq Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 - Reuters: ECEX.ST - 

Bloomberg: ECEX SS Equity  
 

 
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella 
instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 9 maj 2016 klockan 
15.00 CET. 
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