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Förändrat antal aktier och röster i Readly 

Antalet aktier och röster i Readly International AB (publ) (“Readly” eller “Bolaget”) har ändrats till följd av 

den nyemission av aktier som genomfördes i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm den 17 september 

2020. 

 

Genom nyemissionen har antalet utestående aktier och röster i Bolaget ökat med 7 627 118, från 29 114 330 till 

36 741 448. Bolagets registrerade aktiekapital har ökat med 228 813,54 kronor, från 873 429,90 kronor till 1 102 

243,44 kronor.  

 

För mer information vänligen kontakta: 

Kontaktuppgifter för investerare och analytiker: 

Annika Billberg, Head of Investor Relations Readly 

+46 70 267 97 91, annika.billberg@readly.com 

Kontaktuppgifter för media: 

Linnéa Aguero, Head of PR & Communications Readly 

 +46 72 503 32 31, linnea.aguero@readly.com 

Denna information är sådan som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 

handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, 

för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 12.00 CEST. 

 

Om Readly 

Readly grundades 2012 och är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin1. Readly erbjuder 

kunder en digital prenumerationstjänst av magasin med innehåll från tredjepartsförlag. Produkten är 

tillgänglig online eller via en app som kan laddas ned på alla större operativsystem. Mot en fast månadsavgift 

får Readlys prenumeranter obegränsad tillgång till kvalitetsinnehåll från cirka 800 förlag och redaktioner och 

Bolaget har sedan tjänsten lanserades haft en stor ökning av antalet fullt betalande prenumeranter. Readlys 

huvudmarknader Tyskland, Storbritannien och Sverige, svarade tillsammans för cirka 85 procent av Bolagets 

 
1 Av de ”all-you-can-read”-aktörer som identifierats i Europa definieras Readly som europeisk marknadsledare i 

kategorin ”all-you-can-read” på följande grunder: högst antal magasintitlar, avtal med de flesta större förlagen på 

huvudmarknader, högsta antalet webbplatsbesökare i genomsnitt per månad från oktober till december 2019 (globalt) 

samt högst betyg i Apple App Store, PwC Strategy&:s marknadsstudie. 
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nettoomsättning under första halvåret 2020. Readly har prenumeranter i fler än 50 länder samt avtal med 

förlag för att erbjuda lokalt innehåll i elva av dessa länder. Vidare tillhandahåller Readly magasin på 17 språk. 

Readlys totala intäkter har växt kraftigt de senaste åren och Bolagets totala intäkter uppgick till 265 miljoner 

SEK 2019. Totala intäkter har ökat med en årlig genomsnittlig tillväxt om 44 procent under perioden 2017 till 

2019 och samtliga av Readlys huvudmarknader hade en positiv organisk tillväxt under motsvarande period. 


