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Pressmeddelande 2021-08-12 

 

Storägare i Confidence löser in teckningsoptioner och koncernen tillförs  
ytterligare ca 3 MSEK i tillväxtkapital. 
Stockholm 12 augusti, 2021 – Under den första teckningsperioden i juni 2021 för Confidence utestående 
teckningsoptioner, TO3 och TO4, inlöstes 746 072 TO3 och 1 649 652 TO4, vilket sammantaget gav bolaget ett 
kapitaltillskott på 2,9 MSEK, varav bolagets störste ägare bidrar med drygt 2 MSEK. 

TO3 emitterades i samband med den företrädesemission som bolaget genomförde i januari 2021 och TO4 
emitterades i samband med apportemissionen vid förvärvet av Nordic LEVEL Services Group AB som genomfördes 
i maj 2021. Både TO3 och TO4 har fyra inlösenperioder fram till utgången av 2022, varav juni 2021 var den första. 
Efter denna inlösen finns kvar som utestående teckningsoptioner 14 758 528 TO3 och 8 263 125 TO4 och det totala 
antalet utestående aktier är 56 680 665. 

Bolagets störste ägare Tailor Hill EQTY AB valde vid detta första teckningstillfälle att utnyttja ca 32 % av sitt innehav 
av TO4. 

”Tailor Hill är glada över att vara en av huvudägarna i Confidence/LEVEL och ser med tillförsikt 
fram emot att se bolaget utvecklas framåt på en mycket intressant marknad. Det är en självklarhet 
för oss att fortsätta investera. Koncernen har en fin position och extremt goda möjligheter att vinna 
marknadsandelar och utvecklas enligt koncernens nya finansiella målsättning.”, kommenterar 
David Skalin VD och huvudägare i Tailor Hill EQTY. 

 

Nästa inlösenperiod för både TO3 och TO4 är 1-31 december 2021. 
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Confidence - Securing People and Assets  
En av marknadens mest expansiva och moderna säkerhetsaktörer med balans mellan människa och teknik för att möjliggöra kundernas bästa 
och marknadens behov av utveckling och digitalisering. Koncernen grundades 1989 och har idag ca 300 anställda och finns representerade i 
Norden. Confidence erbjuder heltäckande säkerhetslösningar för människor och tillgångar genom tre samverkande, kompletterande och 
framförallt balanserade divisioner Advisory | Technology | Operations. Koncernen har en unik sammansättning av kompetenser och expertis 
som täcker hela säkerhetssegmentet. Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [ 
CONF ]. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se. 


