
 

 

VD och grundare avyttrar mindre del av innehav för att återbetala lån som 

upptogs i samband med IPO 
 
Advertys VD och grundare, Niklas Bakos, har under fredagen, den 11 december 2020, avyttrat delar av sitt innehav i 

Adverty. Transaktionen skedde genom en blockpostförsäljning utanför marknaden till en redan befintlig ägare, som 

ingått lock-up om 45 dagar från transaktionsdatumet på förvärvade aktier. Avyttringen har genomförts för att återbetala 

ett lån som upptogs i samband med Advertys börsnotering i november 2018. Niklas har avyttrat 523 401 aktier och 

aktierna såldes till en kurs om 6,50 SEK. Han har efter avyttring ett aktieinnehav om 2 600 000 aktier. 

 

Prissättningen per aktie motsvarar en rabatt om cirka 12 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga 

aktiekursen för 10 handelsdagar mellan 27 november 2020 – 10 december 2020. 

  

”Kära aktieägare, jag har varit VD för Adverty sedan start och i samband med noteringen 2018 tog jag upp ett större lån 

för att tillsammans med bolagets övriga huvudägare finansiera bolagets intåg på börsen. Nu är tiden rätt för mig att 

återbetala detta lån, då det har haft stor påverkan på min privatekonomi under en längre tid. Jag behöver därmed avyttra 

en mindre del av mitt innehav för att finansiera detta.” 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Niklas Bakos, VD 

Telefon: +46 733 28 1110 

E-post: nb@adverty.com 

 

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 15 december 2020. 
 

Augment Partners AB, tel. nr. +46 8-505 65 172, är bolagets mentor på NGM Nordic SME. 

 

Om Adverty 

Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. 

Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, 

lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London och Lviv. Mer information 

på www.adverty.com. 
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