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Crowdsofts och Flowscape slås ihop 
 
Förvärvet av Flowscape AB genom apportemission är nu genomfört och bolagen slås 
officiellt ihop. 
 
För förvärvet av Flowscape emitteras 600 000 000 aktier i Crowdsoft som betalning för samtliga aktier i 
Flowscape AB. Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med 15 000 000 SEK och kommer att uppgå till 
35 437 198,875 SEK. Antalet aktier i bolaget ökar med 600 000 000, vilket innebär att det totala antalet och 
röster i bolaget därefter uppgår till 1 417 487 955. Finansiell rådgivare i samband med Apportemissionen är 
G&W Fondkommission AB. 
 
Nu är allt praktiskt hanterat och alla medarbetare sitter på samma adress i Kista. Därmed påbörjas ett nytt 
kapitel när det sammanslagna bolagets resa framåt inleds. 
 
”Det är otroligt stimulerande att ha alla medarbetare på plats och det känns som vi går en stark vår till mötes. 
Inte minst vår gemensamma produktportfölj och de kraftfulla partnersavtalen borgar för en positiv tid 
framöver” säger VD Peter Reigo. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Crowdsoft / Flowscape 
VD Peter Reigo 
Tel: +46 70 942 46 87 
Email: peter.reigo@flowscape.se 
 
 
Kort om Crowdsoft Technology AB 
Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som 
möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med 
användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora 
informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och 
återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD. 
 
Hemsida: www.crowdsoft.com 
 
Kort om Flowscape AB  
Flowscape är ”the modern office flowmaker”. Genom att erbjuda en toppmodern IoT baserad teknologi, minskar 
Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag 
en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. 
 
Flowscape har en stark kundbas med över 60 kunder varav 15 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och 
Kinnarps. Globala partners inkluderar Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och 
London, växer teamet bestående av 30 flowmakers kontinuerligt. 
 
Hemsida: www.flowscape.se 
 


