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                     PRESSMEDDELANDE 

Stockholm, 9 maj 2017 

East Capital Explorer AB publicerar delårsrapport för det första 
kvartalet 2017 
 
Viktiga händelser under kvartalet 
 

 Substansvärdet per aktie (NAV), justerat för återköpta aktier, var 9,83 EUR, en 
uppgång på 1,7 % under kvartalet. Totalt NAV var 246 MEUR  

 Fastighetssegmentet steg med 1,8 % under första kvartalet och private equity med 
6,8 %, medan noterade innehav sjönk med 3,4 %  

 East Capital Explorer investerade 3,0 MEUR i den pågående utvecklingen av 3 
Burės tredje kontorsbyggnad i Vilnius. Projektet är nu föruthyrt till 98 %  

 Trev-2 avyttrades i mars till en köpeskilling om 5,7 MEUR med en bruttoavkastning 
om 2 % och ingen effekt på substansvärdet 

 2,1 MEUR av innehavet i East Capital Deep Value Fund såldes under första 
kvartalet 

 En extra bolagsstämma i januari valde in Göran Bronner som ny styrelsemedlem 
samt beslutade att makulera 2 500 000 av bolagets egna aktier 

 604 824 aktier, motsv. 2,4 % av utestående aktier, återköptes under kvartalet för ett 
sammanlagt belopp om 4,4 MEUR 

 I mars meddelade VD Mia Jurke sitt beslut att lämna East Capital Explorer. 
Styrelsen har påbörjat en rekryteringsprocess för hennes efterföljare 

 
Viktiga händelser efter kvartalet 
 

 I april ingick East Capital Explorer avtal om att förvärva Vertas, en fullt uthyrd A-
klassfastighet om 9 400 kvm i Vilnius, till en köpeskilling om 29 MEUR. 
Transaktionen förväntas slutföras i sommar 

 Under perioden 1 april – 5 maj har bolaget köpt 331 987 egna aktier, motsvarande 
1,3 % av utestående aktier som en del av återköpsprogrammet som löper fram till 
årsstämman den 15 maj 2017 

 Fondinnehav för totalt 2,1 MEUR har sålts efter utgången av kvartalet 
 

Kontaktinformation 

Mia Jurke, CEO, East Capital Explorer, +46 8 505 885 32 
Lena Krauss, CFO, East Capital Explorer, +46 73 988 44 66 

 

Om East Capital Explorer 
East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 248 miljoner 
euro, som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa, där Baltikum utgör bolagets största 
investeringsregion. Bolagets investeringsinriktning är primärt mot onoterade bolag inom private equity- 
och fastighetssegmenten. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och 
bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential såsom fastigheter, konsumentvaror och 
finans. 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 
 
Denna information är sådan information som East Capital Explorer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017 kl. 08:00 CET. 
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