
Om Talkpool 
TalkPool bygger, vedligeholder og forbedrer telenet globalt. Gennem sin banebrydende teknisk ekspertise lang erfaring og adrætte 
forretningsmodel, TalkPool tilbyder globale telecom leverandører og operatører tjenester af høj kvalitet på kort varsel uanset placeringen. 
Desuden er TalkPool en af få virksomheder med egentlige løsninger og kontrakter på plads i den eksisterende IoT-marked. Remium Nordic AB 
er TalkPool Certified Advisor. 

 
 

 
 
Stockholm, 12 oktober 2016 
 

TalkPool gennemfører en aktieemission på 10 millioner SEK til støtte 

opkøb og forbedre likviditet i aktien 
 
TalkPool har, med tilladelse fra den ordinære generalforsamling i 4 marts 2016 besluttet at gennemføre en 
ny aktieemission af det beløb på 10 millioner svenske kroner. Aktieemissionen består af højst 222 222 B-
aktier til en pris af 45 svenske kroner. Aktieemissionen er rettet til offentligheden for at forbedre aktie 
likviditet og finansiering løbende erhvervelse aktivitet. 
 
TalkPool har besluttet at øge finansieringen af virksomheden og udvide sine vækstambitioner endnu mere, både 
organisk og gennem opkøb. Købet af Camouflage B. V., som blev annonceret den 29. september 2016 var et 
eksempel på Talkpool nuværende M&A-muligheder. Selskabet er i øjeblikket involveret i andre godt 
fremskredne forhandlinger i både IoT og Netværks tjenester. En anden grund til den nye aktieemission er at 
opnå en bedre spredning af aktiebesiddelser til nye aktionærgrupper, med en bedre likviditet i aktien som en 
fordel for alle TalkPool aktionærer. 
 
"Den store interesse for tegning i IPO giver os mulighed for at gå videre med vores dedikerede vækststrategi. Vi 
fortsætter med at evaluere M&A sagen på flere geografiske markeder for at identificere og evaluere potentielle 
opkøbskandidater, inden for både Network Services og IoT. Vi ser denne supplerende udstedelse af nye aktier som 
endnu et skridt i retning af vores vision - at være den mest respekterede og succesfulde teknologi partner i 
teletjenester og IoT-industrien ", siger Erik Strömstedt, administrerende direktør for TalkPool. 
 
Den nye aktieemission er rettet til offentligheden, uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.Tilbuddet 
består af 222 222 B-aktier som højest og 111 111 B-aktier som mindste. Ved helt afsluttet udstedelse vil 
selskabet modtage SEK 10 000 000. Udbudskursen er fastsat til SEK 45 per aktie. Udbudskursen er nettoprisen 
efter en rabat på 10% på lukkekursen pr 7. oktober eller en 12% rabat på den gennemsnitlige markedsandel pris 
i de sidste 20 handelsdage på Nasdaq First North. Ansøgning er gennem Nordnet og er åben indtil den 23 
oktober 2016. 
 
 
 
For yderligere information, besøg venligst www.talkpool.com eller kontakt: 
Erik Strömstedt, administrerende direktør, tlf: +41 79 790 60 40 
Hanna Rubensson, CFO tlf: +46 73 140 48 40 
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