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                    PRESSMEDDELANDE 

Stockholm, 13 december 2016 

 
 

ECEX slutför försäljningen av Starman till Polaris 

- kontant köpeskilling om 83,6 MEUR 
 
East Capital Explorer AB (publ) (”ECEX”) meddelar idag att försäljningen av bolagets 
63-procentiga andel i Starman Group har slutförts till OÜ Polaris Invest, en av 
Starmans minoritetsägare som har nyttjat sin hembudsrätt. Transaktionen, som 
ursprungligen kommunicerades den 14 mars 2016 som en försäljning till Providence 
Equity, värderar Starman till totalt 208 MEUR. Transaktionen realiserar en kontant 
köpeskilling till ECEX på 83,6 MEUR, motsvarande en exitvinst på 37,5 MEUR och en 
bruttoavkastning per år (IRR) om 24 procent för de senaste 3,5 åren. 
 
Mia Jurke, VD på East Capital Explorer, säger i en kommentar: ”Det är glädjande att kunna 
meddela att vi slutför den här transaktionen, som realiserar ett betydande värdeskapande 
under de senaste åren. Vi arbetar intensivt med att utvärdera vår investeringspipeline, 
samtidigt som vi fortsätter med det återköpsprogram som lanserades i maj.” 
 
East Capital Explorer har investerat totalt 46 MEUR i den baltiska kabel-tv operatören 
Starman, vilket inkluderar den initiala investeringen i 2013 och en tilläggsinvestering under 
2015 i samband med Starmans förvärv av litauiska Cgates. 
 
Den kontanta köpeskillingen inkluderar delar av den tidigare kommunicerade tilläggslikviden 
och ingen ytterligare tilläggslikvid förväntas erhållas. Köpeskillingen föranleder en 
vinstdelning till East Capital om cirka 6,7 MEUR som förväntas utgå före årsskiftet. Den 
positiva nettoeffekten på ECEX substansvärde (NAV) från transaktionen är cirka 2,1 MEUR, 
eller 0,9 procent, som ett resultat av en högre nettolikvid jämfört med bokförda värden. Den 
genomsnittliga årliga nettoavkastningen (efter förvaltningsavgifter och vinstdelning till East 
Capital, samt transaktionskostnader) uppgår till 18 procent. 
 
I samband med att transaktionen slutförs har Polaris och East Capital Explorer kommit 
överens om att avsluta den pågående processen i skiljenämnden. 
 
För mer detaljerad information angående transaktionen, vänligen se East Capital Explorers 
pressmeddelanden per den 14 mars och 26 september 2016. 
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Mia Jurke, CEO, East Capital Explorer, +46 8 505 885 32 
Lena Krauss, CFO och IR, 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 
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Denna information är sådan information som East Capital Explorer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 13 december kl. 13:15 CET. 


