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                    PRESSMEDDELANDE 

Stockholm, 19 augusti 2016 

 
 

East Capital Explorer tar full kontroll över förvaltningen  

- Förvärvar East Capitals aktier i tidigare gemensamägt holdingbolag 
  
Vid extrastämman den 9 maj 2016 beslutades att East Capital Explorer (publ) skulle bli ett 
självständigt investmentbolag. Vid stämman sades investeringsavtalet med East Capital upp 
och idag förvärvas East Capitals aktier, motsvarande 96 procent av rösterna, i det tidigare 
gemensamägda holdingbolaget. Därmed kontrollerar East Capital Explorer 100 procent av 
såväl röster som kapital i East Capital Explorer Investments SA. För kontrollaktierna samt 
vissa andra åtaganden erlägger East Capital Explorer 2 MEUR i enlighet med 
termineringsavtalet, såsom tidigare kommunicerats. 
 
Vidare meddelar East Capital Explorer att förvaltningsteamet, som leds av Kestutis 
Sasnauskas, har stärkts med fyra anställda som har en bred erfarenhet av investeringar i 
Östeuropa, senast inom East Capital-gruppen. I samband med att den nya organisationen 
kommit på plats, har bolaget flyttat huvudkontor och verksamhet till en ny adress i Stockholm 
och delar därmed inte längre lokal med sin tidigare förvaltare East Capital. 
 
”Det här var det sista avgörande steget mot vårt mål att bli ett självständigt investmentbolag. 
Det innebär att vi nu står på egna ben med ett förvaltningsteam, egna lokaler och full kontroll 
över investeringsportföljen. Vårt fokus framöver är på portföljen och värdeskapandet, och vi 
ska samtidigt se till att sänka kostnaderna som vi har lovat”, säger Mia Jurke, vd för East 
Capital Explorer. 
 
 
Kontaktinformation 

Mia Jurke, CEO, East Capital Explorer, +46 8 505 885 32 
Lena Krauss, CFO och Head of Investor Relations, East Capital Explorer, +46 73 988 44 66 

 

Om East Capital Explorer 

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder unika 
investeringsmöjligheter i Östeuropa, där Baltikum utgör bolagets största investeringsregion. Bolagets 
investeringsinriktning är primärt mot onoterade bolag inom private equity- och fastighetssegmenten. 
East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på 
sektorer som visar stor tillväxtpotential såsom detaljhandel och konsumentvaror, finans samt 
fastigheter. 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 är sådan information som East Capital Explorer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 19 augusti kl. 14:30 CET. 
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