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Zaplox AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission 
 
 
Teckningsperioden för företrädesemissionen i Zaplox AB (publ) avslutades den 3 december 2018 och 
sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 102 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter 
och på förhand ingångna teckningsåtaganden motsvarade 99,6 procent av de erbjudna aktierna. 
Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 47,7 MSEK före emissionskostnader.  
 
Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem 
som tilldelats aktier. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. 
 
Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 7 945 254,4 SEK, fördelat på totalt 39 726 272 aktier. 
 
Handel med betalda tecknade aktier (ZAPLOX BTA) sker på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket 
har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under januari 2019. 
 
 
Rådgivare 
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare i företrädesemissionen och Advokatfirman Delphi är 
legal rådgivare till Zaplox. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
VD Magnus Friberg 
Tel: +46 (0)70 658 07 60 
magnus.friberg@zaplox.com 
 
 
Denna information 
Denna information är sådan information som Zaplox är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 6 december 2018, kl. 8.30. 
 
 
Om Zaplox 
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är 
marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total 
marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en 
nyckelfärdig plattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde 
genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen 
direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal 
med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan 
stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar.  
 
Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 
2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq 
Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viktig information 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Zaplox. Emissionen riktar 
sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, 
Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta 
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant 
land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox har 
registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt 
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga 
teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox överlåtas eller 
erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. 
Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella 
investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) 
Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas. 
 


