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15 december 2021 
 

Empir Group föreslår utdelning av aktier i Empir Vezzel Applications   
 
Styrelsen för Empir Group AB (”Empir Group”) har idag, den 15 december 2021, beslutat att föreslå 

att extra bolagstämman den 7 januari 2022 beslutar att dela ut 5 536 085 aktier i Empir Vezzel 

Applications AB (publ) (”Empir Vezzel Applications”).   

Utdelningen innebär att Empir Groups aktieägare kommer att erhålla aktier i Empir Vezzel Applications i 

förhållande till deras nuvarande aktieinnehav i Empir Group. En aktie i Empir Group, oaktat aktieslag, ger rätt till 

en aktie i Empir Vezzel Applications. Efter utdelningen innehar Empir Group 14 043 915 aktier i Empir Vezzel 

Applications, motsvarande cirka 50,14 procent av aktierna och rösterna i Empir Vezzel Applications, till ett 

bokfört värde om cirka 17 572 825 kronor, ca 3,20 per Empir Group aktie. Ägarspridningen genomförs i Empir 

Vezzel Applications för att möjliggöra den kommande notering av dotterbolaget på en mindre marknadsplats.  

Styrelsen har även beslutat att föreslå att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa 

avstämningsdagen för utdelningen av aktierna i Empir Vezzel Applications.  

Empir Vezzel Applications är ett publikt avstämningsbolag vars aktier inte är noterade på någon 

handelsplattform. Aktierna i Empir Vezzel Applications har ISIN-kod SE0004575512.  

Värdet på utdelningen av aktierna i Empir Vezzel Applications bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten 

för utdelningen av aktierna till Empir Groups aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Bolaget 

uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 6 927 174,795851 kronor eller 

cirka 1,25 kronor per Empir Group-aktie, vilket därmed är det totala värdet som föreslås delas ut till aktieägarna 

i början av 2022. 

I och med utdelningen av Empir Vezzel Applications kan Empir Group accelerera förvärvprocessen av ny 

verksamhet inom de intressanta sektorer styrelsen identifierat. Med en stark balansräkning och en organisation 

skräddarsydd för förvärv inom disruptiv teknologi är Empir Group en intressant samtalspartner för alla bolag som 

söker en börsnotering på Nasdaq Small Cap. 

”Empir Group fortsätter att skapa aktieägarvärde för våra aktieägare och det renodlingsarbete som påbörjades 

2019 som innebär att genom särnoteringar påvisa de värden som vi har skapat de senaste 5 åren. Under 2021 

har Empir Group delat ut 15 390 317 kronor eller 2,78 kronor per aktie som resultat av den omvärdering som 

särnoteringen av Xavi Solutionnode AB har inneburit. Årets kursuppgång om över 100 procent visar att våra 

aktieägare bekräftar och värderar det vi nu genomför. 

Empir Group kommer nu kontraktera rådgivare för att intensifiera sökandet av förvärvsbolag inom de sektorer 

styrelsen identifierat som intressanta tillväxtområden. 

Empir Vezzel Applications utvecklas väl och ägarspridningen vi nu genomför innebär ett nödvändigt nästa steg 

till en notering av dotterbolaget i närtid. Den föreslagna extra utdelningen om cirka 1,25 kronor per aktie kan 
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läggas till den av Empir Group kommunicerade fasta årliga utdelningspolicy om 1,50 kronor per aktie. Empir 

Group fortsätter följaktligen att dela ut betydande värden till våra aktieägare även 2021 och 2022. En notering 

av dotterbolaget innebär bättre operativt fokus samt högre värdering och därmed ytterligare ökat aktieägarvärde 

för Empirs Groups ägare under 2021.”, säger Lars Save, VD för Empir Group. 

Empir Group AB 

Lars Save, VD 

Frågor till Lars, 070 590 18 22 

 

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 

offentliggörande den 15 december 2021 kl. 09.50 CET. 

 

Om Empir Group AB 

Empir Group AB är en koncern bestående av ett självständigt dotterbolag, Empir Vezzel Applications AB, som 

bedriver verksamhet inom digitaliseringsprocesser, applikationsutveckling för en specifik marknad eller funktion.  

Med närvaro i Stockholm och Göteborg. Empir Groups B aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small 

Cap. 


