PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 30 juni 2016

ECEX försäljning av Starman förväntas slutföras under tredje kvartalet
East Capital Explorer AB (publ) (”ECEX”) meddelar idag att försäljningen av Starman
Group till Providence Equity, som offentliggjordes den 14 mars 2016, förväntas slutföras
under det tredje kvartalet 2016. Ursprungligen förväntades transaktionen slutföras under
det andra kvartalet.
Förseningen beror på pågående diskussioner med en av Starmans minoritetsägare
angående dennes rätt till hembud. ECEX har fått två positiva utslag från Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut i frågan, men kan på grund av en pågående
överklagan inte slutföra transaktionen vid denna tidpunkt.
Transaktionen kommer att ge en exitvinst för ECEX på minst 35 MEUR, motsvarande en
genomsnittlig årlig bruttoavkastning (IRR) på cirka 30 procent, och kommer att bestå av en
initial köpeskilling om cirka 81 MEUR med möjlighet till en tilläggsköpeskilling på upp till 5
MEUR som kommer att betalas år 2017. Det implicita totala företagsvärdet är därmed cirka
210 MEUR. Se East Capital Explorers pressmeddelande från den 14 mars 2016 för mer
detaljerad information om transaktionen och dess villkor.
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