
 

  

Maxpeak AB (publ) gör ny noteringsprövning efter bl a förvärvet av Capillum 
Holding AB. 
 

Maxpeak har successivt omstrukturerats från att ha en verksamhet (signalmätare) till att idag vara en 
koncern med flera verksamheter och tre affärsområden.  
 
Omstruktureringen inleddes i mars 2012 med att Maxpeak gjorde en första investering i Capillum och 
idag är Maxpeak majoritetsägare i detsamma. Inom kort räknar styrelsen med att Capillum kommer 
bli ett helägt dotterbolag. Under perioden har det också gjorts andra förändringar inom 
affärsområdena, i ledning och i viss utsträckning även ägarkretsen.  
 
Även om uppbygganden av den nya koncernen fortfarande är i sin linda är många av de värden och 
den framtida potentialen som redan finns i gjorda investeringar inte återspeglade i marknadens 
värdering av Maxpeak.  
Trots om en av investeringarna (Cefour) just nu genomgår en turbulent tid skulle ett ”worst case 
scenario” inte drabba koncernens långsiktiga mål eller tillväxt nämnvärt.  
 
Visionen för Maxpeak är att genom ett aktivt ägande skall man kunna ge nya och befintliga kunder, 
hel- och delägda bolag inom Maxpeak, den stöttning i form av finansiering och övrig professionell 
support som kan komma att behövas för att investeringar skall kunna utvecklas på ett för Maxpeaks 
aktieägare gynnsamt sätt. Verksamheter som har bäst framtidsutsikter skall bestå och andra 
verksamheter skall avvecklas.  
 
Maxpeak är i många avseenden en helt ny koncern och med detta och i enlighet med AktieTorgets 
praxis skall det genomgå en förnyad noteringsprövning. Denna kommer att omfatta sedvanliga 
genomgång av bolagets verksamhet, ledning och större ägare samt att upprätta ett 
noteringsmemorandum. I avvaktan på denna prövning placeras Maxpeak på AktieTorgets 
observationslista. Noteringsprövningen bör bli klar under 2013. 
 
Maxpeaks styrelse ser med det ovan sagda fram emot den genomlysning av företaget som noterings-
prövningen medför. I denna genomlysning ges en möjlighet att tydliggöra den nya verksamhets-
inriktningen så att marknaden får bättre förutsättningar för att göra en korrekt värdering av nya 
Maxpeak.  
 
Maxpeak kommer i samband med noteringen också byta namn. En fråga som styrelsen får anledning 
att återkomma om.  
 
Styrelsen 
 
Genom Jan Nilstadius, styrelseordförande, Maxpeak AB (publ) 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
 
Styrelseordförande Jan Nilstadius, +46 (0)70-300 50 20  
E-post: info@capillum.se  


