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Ägarförändring i Eyeonid Group AB (publ) 

ID-skyddsföretaget Eyeonid Group AB (publ) (Bolaget ) som noterades på NGM, Nordic MTF, den 
20 september 2016 har sedan tidig fas haft Almi Inv est som delägare. I samband med att Bolaget 
nu noterats publikt har Almi Invest sålt sina ägara ndelar i företaget. Transaktionen har gjorts 
direkt mellan parter och utanför Nordic MTF. 
 
Bolaget har sedan tidigt 2015 haft förmånen att ha Almi Invest som såddinvesterare och stöd i 
bolagets utveckling och riktning. Bolaget som nu går in i kommersiell fas noterades på NGM, Nordic 
MTF den 20 september 2016. Efter att ha avyttrat delar av sitt innehav i Bolaget över öppna 
marknaden har Almi Invest valt att avyttra resterande innehav, ca 1,9 M aktier, till två aktieägare. 
Transaktionen genomförs till ett överenskommet marknadspris och datum för slutförande av 
transaktionen är 2016-10-04. 
 
”Almi Invest investerar ägarkapital i onoterade bolag i tidig fas och kan på så sätt bidra till deras 
utveckling. När Eyeonid Group AB (publ) nu noterats på Nordic Growth Market och ska ta nästa steg i 
sin utveckling, är det naturligt för Almi Invest att stiga av som ägare.” – säger Mattias Eriksson 
Investment Manager hos Almi Invest. 
 
Köpare av Almis ägarandelar är Blue Bat Investments AB, som köper ca 1,4 M aktier, och Staffan 
Hallberg, som köper ca 0,5 M aktier.  
 
”Vi vill tacka Almi Invest för den tid de varit delaktiga som ägare och ser nu fram emot nästa steg i 
bolagets utveckling tillsammans med såväl nya som gamla ägare” – säger Henrik Sundewall 
styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ). 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00. 
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com 
Se även: www.eyeonid.com  
  
 
Om EyeOnID  
Eyeonid hjälper till att identifiera och varna kunden när känslig information som påverkar det verkliga 
livet, relationer eller finansiell säkerhet finns tillgängligt på nätet. Produkten är uppbyggd av flertalet 
tjänster och komponenter, både för att möjliggöra integration mot B2B och direkt till B2C. Bolaget 
startades 2014 och första tjänsten lanseras kommersiellt under hösten 2016.  


