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 PRESSMEDDELANDE 
 Stockholm, 11 februari 2016 
 
 
ECEX och East Capital avser avsluta investeringsavtalet 
 
East Capital Explorer (”ECEX”) och East Capital är överens om att 
investeringsavtalet företagen emellan bör sägas upp för att ECEX ska kunna bli ett 
fullt ut självständigt investmentbolag.   
 
Styrelsen för East Capital Explorer kommer att kalla till en extra bolagsstämma för att 
besluta om en avtalsuppsägning. I samband med kallelsen presenteras ett mer detaljerat 
förslag som inkluderar villkoren för uppsägning. Kallelsen med förslag till beslut beräknas 
sändas ut senast i slutet av februari.   
 
Den gemensamma slutsatsen är en följd av den översyn av investeringsavtalet som 
initierades av East Capital och inleddes under hösten 2015, vilket tidigare meddelats. Att 
säga upp avtalet och skapa en egen intern förvaltningsorganisation skulle ge ökad 
kostnadseffektivitet och transparens. Detta, i kombination med den pågående renodlingen 
mot private equity och fastigheter i framför allt Baltikum, och en fortsatt användning av 
tillgängliga verktyg såsom aktieinlösen och -återköp, bedöms sammantaget skapa ökat 
aktieägarvärde.  
 
Investeringsavtalet som upprättades 2007 och som löper till 2032 beskriver villkoren som 
styr investeringsaktiviteterna inom East Capital Explorer. Avtalet föreskriver fördelningen av 
skyldigheter och ansvar mellan East Capital och East Capital Explorer, liksom nivån av 
samt tidpunkten och basen för den ersättning som East Capital erhåller för att förvalta East 
Capital Explorers investeringsportfölj. 
 
 
Kontaktinformation 

Lars O Grönstedt, Styrelseordförande, East Capital Explorer, 070 590 55 19 

 

 

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 framför 
allt onoterade bolag och inom fastighetssegmentet, men har även investerat via East Capitals 
alternativa investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk 
tillväxt och bolaget fokuserar på snabbväxande sektorer såsom detaljhandel, telekom och 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 
 

 
Informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument 
eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 11 februari 2016 klockan 08:00 
CET. 
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