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MQ Holding AB offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier
Vid MQ Holding AB:s ("MQ") årsstämma den 22 januari 2020 beslutades om sammanläggning av aktier 1:10, varigenom 10
aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.
Beslutet om sammanläggning och ändring av bolagsordningen har nu registrerats hos Bolagsverket. MQ Holdings styrelse har
idag, med stöd av bemyndigandet, beslutat om avstämningsdag för sammanläggning av aktier till den 14 februari 2020.

Tidplan för sammanläggningen:

12 februari 2020            Sista dagen för handel i MQ:s aktie före sammanläggningen.

13 februari 2020            Första dagen för handel i MQ:s aktie efter sammanläggningen. Aktiekursen kommer från och med detta
datum att återspegla effekten av sammanläggningen.

14 februari 2020            Avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. För de aktieägare vars innehav av aktier på
avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 10, kommer överskjutande aktier att övergå i bolagets ägo på avstämningsdagen.
Överskjutande aktier kommer därefter att, på bolagets bekostnad, säljas av ett av MQ utsett värdepappersinstitut. Behållningen av
försäljningen kommer att fördelas mellan de som ägde de överskjutande aktierna vid tidpunkten då de övergick i bolagets ägo
efter deras andel i de aktier som sålts.

Till följd av sammanläggningen kommer MQ:s aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 13 februari 2020 handlas aktien med
den nya ISIN-koden SE0013748001.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier att minska från 105 469 521 aktier till 10 546 952 aktier. Varje aktie
får efter genomförd sammanläggning ett kvotvärde om cirka 1 krona per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Sandahl, IR-chef: +46 (0)31- 388 80 42
MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de tre affärsområdena Marqet, MQ och Joy. Marqet är en konceptbutikskedja som erbjuder dam- och herrmode och nya spännande produktkategorier anpassat för
dagens flexibla arbetsliv. MQ är Sveriges största varumärkeskedja som genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till
kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De tre affärsområdena omfattar 159 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan
den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se


