
HUBSO Group säljer sitt innehav i M.O.B.A. Network AB
Bolaget har beslutat att avyttra hela sitt innehav i M.O.B.A. Network AB bestående av 3 125 st aktier. Anledningen till att HUBSO Group äger dessa aktier var att 
Bolaget vid investeringstillfället utförde konsultjobb åt M.O.B.A Network AB. Syftet var att fördjupa relationen samt samarbetet och därmed gjorde Bolaget en mindre 
investering. Aktierna utgav en ren finansiell investering fri att avyttras när så Bolaget önskar.

HUBSO Group har således beslutat att sälja samtliga 3 125 st aktier i M.O.B.A Network AB till Modelio Equity AB för SEK 500 000, vilket representerar ett pris om SEK 
160 per aktie. Dessa värdepapper är upptagna till ett värde om SEK 500 000 i Bolagets senaste kvartalsrapport. Anledningen till att Bolaget vill sälja dessa aktier är 
för att kunna frigöra ytterligare likvida medel, för att fortsatt driva HUBSOs huvudaffär samt stärka Bolagets balanser.
 

För mer information, kontakta bolaget på:

Josefine Abrahamsson, VD
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com
 

HUBSO Group i korthet: 

HUBSO Group inriktar sin verksamhet mot e-handel, utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt
mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter/varumärken består av HUBSO, Magemail samt IMGO. HUBSO är en unik e-
handelslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska
medans influencern endast behöver marknadsföra varumärket.

Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av
både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen
och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag
och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.
 


