
 

 
Zaplox meddelar teckningsutfall i riktad emission 
av teckningsoptioner  
	
Extra bolagsstämman i Zaplox AB (publ) beslutade den 1 april 2022 om en riktad 
emission av högst 5 850 000 teckningsoptioner som tecknades fullt ut av 
bolagets nytillträdde VD Tess Mattisson. 

”Det är glädjande att Tess Mattisson valt att teckna optioner och därigenom visar sitt 
engagemang och tilltro till bolagets affärsmodell.” säger Jonas Edelswärd, 
styrelseordförande i Zaplox AB. 

Teckningsoptionerna har emitterats till en teckningskurs om 0,03 SEK per 
teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde. Marknadsvärdet 
är fastställt efter en tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes). 

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget till en 
teckningskurs om 0,36 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan 
äga rum från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025. 
Vid full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår 
utspädningen till cirka 2 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. 

Lund den 6 april 2022 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Tess Mattisson, VD 
E-post: tess.mattisson@zaplox.com 
Telefon: +46 70 690 78 00 
Alternativt: ir@zaplox.com 

Certified Adviser 
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB 
E-post: ca@skmg.se 
Telefon: +46 11 32 30 732 
 
Om Zaplox 
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil 
gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria 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 mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan 
hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera 
mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS 
lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox 
premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. 
Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox 
integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med 
nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har 
kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth 
Market. www.zaplox.com. 


