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18 april 2019 
 
Brett stöd från aktieägare för försäljning av aktier 
 
Som tidigare offentliggjorts av Zound Industries International AB har bolaget initierat en 
exitprocess, som kan leda till en försäljning av Zound Industries aktier eller en 
börsintroduktion av aktierna på Nasdaq Stockholm.  
 
Exitprocessen stöds av huvudägarna Zenith Venture Capital, Varenne, Telia Company och 
Time for Growth Secondary Fund ("Huvudägarna"), som gemensamt innehar en majoritet av 
aktierna.  
 
Huvudägarna har nu erhållit stöd för försäljningen från aktieägare som, tillsammans med 
Marshall Amplification, innehar mer än 90 procent av aktierna i Zound Industries.  
 
För aktieägare som ännu inte inkommit med handlingar och önskar delta i 
försäljningsprocessen är det fortsatt möjligt att anmäla sitt deltagande, och styrelsen och 
Huvudägarna uppmuntrar dessa till att inkomma med undertecknade handlingar såsom 
kommunicerats tidigare.  
 
Ytterligare information  
För mer information om försäljningen, vänligen se: www.zoundindustries.com/investor-
relations/ eller kontakta: 
 
Patrik Linzenbold  
Head of Investor Relations 
IR@zoundindustries.com 
 +46 708 25 26 30 
 
 
Om Zound Industries International AB 
Zound Industries designar och utvecklar högtalare och hörlurar under varumärkena Marshall 
och Urbanears. Med ett tydligt fokus på innovativ teknik och användarcentrerad design har 
Zound sedan starten 2008 lanserat en lång rad ikoniska och prisbelönta produkter. Zound 
har idag cirka 250 medarbetare och kontor i Stockholm, New York, Paris, Shenzhen och 
Hong Kong. 2018 uppgick omsättningen till cirka 1,86 miljarder kronor. I februari 2018 
annonserade Zound ett nytt partnerskap med Adidas där de första produkterna väntas 
lanseras under 2019. 


