
  

 

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för fler än 

1,8 miljoner gäster varje år. Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2E Group teater, musikal, show och konsert, förmedlar 

artistbokningar och skapar specialbeställd underhållning. En annan del av verksamheten är Dinnershow, som 2E Group erbjuder på fyra av tio 

egna arenor. Genom SHOWTIC.se bedriver 2E Group e-handel inom show, musikal, teater och konsert. På SHOWTIC.se erbjuds såväl koncernens 

egna som andra aktörers produktioner. Inom affärsområde Möten planerar, utvecklar och genomför dotterbolaget Hansen möten med hela 

världen som arbetsfält. 

 

 

 
 

 

 
2E Groups störste ägare ökar sitt innehav  
 

Bo Wallblom har köpt 560 000 aktier i 2E Group AB (publ) och äger därmed, privat och genom 

bolaget Lesley Invest AB, sammanlagt 2 212 743 aktier. Bo Wallblom och familjeägda Lesley 

Invest AB har därmed en sammantagen ägarandel i 2E Group på 15,3%. 
 

Upplevelsekoncernen 2E Group är sedan 2006 noterad på Stockholmsbörsens First North lista. Antalet 

aktieägare är drygt 2000 samtidigt som de 10 största ägarna tillsammans innehar nästan  60% av 

aktierna. 

 

Bo Wallblom är sedan 2012 ledamot i 2E Groups styrelse och utöver det uppdraget är han ordförande i  

familjeägda Lesley Group AB samt den koncernens samtliga dotterbolag. 

 

- 2E Group är en aktie som finansiellt sett är mycket intressant att äga och dessutom är det ett 

både välskött och underhållande bolag som väl lever upp till epitetet ”show & business”, säger 

Bo Wallblom. 

 

2E Group är koncernen som genom en bred och stark varumärkesportfölj skapar underhållning och 

möten för 1,8 miljoner gäster varje år. Bokslutskommunikén som publicerades den 6 februari visar att  

2E Group 2014 fördubblade rörelseresultatet och styrelsen föreslog en aktieutdelning på 2,20 sek/aktie.  

 

 

Läs mer på www.2egroup.se och följ oss på http://www.mynewsdesk.com/se/2egroup.  

www.goldenits.se,  www.hansen.se, www.showtic.se, www.wallmans.se  
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