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ReadSoft tillbakavisar uppgifter i 
media som ogrundade 
Enligt en artikel i Sydsvenskan, påstår den tidigare grundaren till Spear Imaging, 
som ReadSoft förvärvade 2009, att förberedelser pågår för att lämna in en 
stämningsansökan mot ReadSoft. 

ReadSoft tillbakavisar det aktuella kravet som ogrundat. ReadSoft har inte heller 
erhållit någon stämningsansökan, och har ingen uppgift om att någon talan har 
väckts mot bolaget i ärendet.   
 
 
 
 
 
For ytterligare information, vänligen kontakta:  
Göran E Larsson, styrelsens ordförande ReadSoft AB 
 
Nås via Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications ReadSoft AB 
E-post: johan.holmqvist@readsoft.com   
Telefonnummer: 042 491 21 98 eller 0708 37 66 77 
 
ReadSoft AB (publ) 
Södra Kyrkogatan 4  
252 23 Helsingborg, Sverige  
Organisationsnummer: 556398-1066  
Telefonnummer: 042 490 21 00 
www.readsoft.com  
 
 
 
 
Informationen lämnades för offentliggörande 2014-06-24 kl 23:00. 
   
 
Om ReadSoft. ReadSoft förenklar verksamheten för företag och organisationer av alla storlekar genom 
automatiserad hantering av fakturor, kundordrar, avtal och övriga inkommande dokument. Lösningarna för 
automatiserad dokumenthantering, installerad hos kund eller i molnet, öppnar möjligheter för såväl riktigt stora som 
mindre och medelstora företag att konkurrera och växa genom förbättrade relationer med kunder och leverantörer, 
ökad effektivitet och kontroll över administrativa processer. ReadSofts lösning för elektronisk fakturahantering och 
e-faktura är världens mest använda. Den är helt integrerad med ERP-system från SAP och Oracle, och även flertalet 
ledande attest- och affärssystem. Sedan starten 1991 har företaget vuxit till en världsomspännande grupp, som 
erbjuder branschexpertis och support i 17 länder genom egna dotterbolag, och i fler än 70 andra genom sitt nätverk 
av lokala och globala parters. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg, och aktien är noterad på NASDAQ 
OMX Stockholm, Small Cap-listan. För mer information, besök www.readsoft.se. 
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