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Bryggfinansering om totalt 15 MSEK säkrad med de
tre största ägarna i InCoax
InCoax Networks AB har slutit avtal med de tre största ägarna om bryggfinansiering.
De tre ägarna Saugatuck Invest AB, Norrlandspojkarna AB samt BLL Invest AB lånar ut 5
MSEK vardera, dvs totalt 15 MSEK. Lånen upptas till marknadsmässiga villkor med en
ränta på 8% (på årsbasis). Lånens löptid är 15 juni 2020 – 15 september 2020.
”För att säkerställa Incoax kortsiktiga behov av rörelsekapital har styrelsen och ledningen
beslutat uppta ett lån om 15 MSEK. Kapitalet ger oss möjlighet att fortsätta utveckla
verksamheten enligt plan samt hitta långsiktiga finansieringlösningar”, säger Richard Tooby,
styrelseordförande i Incoax.
Lånen upptas till marknadsmässiga villkor med en ränta på 8% (på årsbasis). Lånens löptid är 15
juni 2020 – 15 september 2020.
"Det är mycket tillfredställande att konstatera att våra tre största ägare har stor tilltro till
bolagets ledning och affärsplan och att vi nu har bryggfinansiering säkrad för att kunna gå
vidare i genomförandet av våra aktiviteter syftande till att få igång försäljningen samt skapa
mycket intressanta affärer i top Tier operatörssegmentet”, säger Jörgen Ekengren, VD, InCoax
Networks.
Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 16.50 (CET).
För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52
Om in:xtnd
In:xtnd är lätt (EASY) att installera eftersom det använder byggnadens existerande kabelinfrastruktur för
uppkoppling av bredbandslösningar (fiber access extension). Modemen kopplas enkelt in av användaren
själv och systemet kan driftsättas i olika steg, vilket gör att den dagliga driften av exempelvis hotell och
sjukhus störs minimalt. In:xtnd är snabbt (FAST), 2,5 Gbps data på varje kanal, i princip symmetriskt (lika
snabb upp- som nedladdning av data). In:xtnd är smart (SMART) eftersom det använder existerande
kabelnät och därmed även det miljömässigt smartare alternativet. Snabb och lätt driftsättning leder
även till ökad tillgång till fastigheter och därmed flera abonnenter, samt kort tid till att tjänster kan
driftsättas (short time to revenue). För mera information om våra produkter, besök inxtnd.com.
Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med in:xtnd™ erbjuds världens
ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar.
För mera information om InCoax besök corporate site incoax.com.
Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se , är Bolagets Certified Adviser.
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