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Omräkning av teckningsoptioner med anledning av 
företrädesemission i Zaplox AB  
 
Med anledning av den företrädesemissionen i Zaplox AB (publ) (”Bolaget”), som beslutades av en extra 
bolagsstämma den 9 november 2018 och därefter fulltecknades, har omräkning gjorts i enlighet med 
villkoren för samtliga utestående teckningsoptionsprogram avseende teckningskurs och antal aktier.  
 
Utestående teckningsoptionsprogram är:  
 
Optionsprogram 2016:1 
Optionsprogram 2016:2 
Optionsprogram 2016:3 
Optionsprogram 2017:1 
 
Mot bakgrund härav är den nya teckningskursen 10,11 SEK per aktie och det nya antalet aktier som varje 
option berättigar till teckning av är 1,14 st per teckningsoption för samtliga utestående 
teckningsoptionsprogram. Före beslutet om omräkning gav en teckningsoption i samtliga optionsprogram rätt 
att teckna en aktie till kursen 11,50 kr. Övriga teckningsvillkor kvarstår oförändrade.  
 
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner från samtliga program kan påkallas fram till och med 
2019-06-30.  
 
 
För mer information om Zaplox, vänligen kontakta: 
Magnus Friberg, VD 
E-post: magnus.friberg@zaplox.com 
Telefon: +46 706 58 07 60  
Alternativt: ir@zaplox.com  
 
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 Certified Adviser för 
Zaplox, e-post ca@sedermera.se, telefon +46-40-615 14 10.  
 
 


