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Nytt antal aktier och röster i BHG Group

Antalet aktier och röster i BHG Group AB (publ) (”BHG”) har förändrats med anledning av den i 
december 2022 genomförda riktade nyemissionen.

I den riktade nyemissionen gavs 39 024 390 nya aktier ut. 35 052 293 aktier gavs ut med stöd av 
bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2022 och de resterande 3 972 097 aktierna gavs ut 
med stöd av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 30 december 2022. För mer 
information, se BHG:s pressmeddelanden den 6 december 2022 respektive den 30 december 
2022.

De 3 972 097 aktier som gavs ut efter beslut av den extra bolagsstämman den 30 december 2022 
har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp till handel på Nasdaq Stockholm, varvid antalet 
aktier och röster i BHG har ökat med 3 972 097.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns det totalt 179 233 563 aktier och röster i BHG.
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Om oss

BHG är en utav de största onlineaktörerna inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra 
nordiska verksamheter också en betydande närvaro i övriga Europa, liksom på utvalda marknader 
utanför Europa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är en av de största 
onlineaktörerna i Europa inom Home Improvement, som innefattar både Do-It-Yourself (DIY) och 
Heminredning. Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds 
av fysiska showrooms och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser 
och installationer, erbjuder vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna 
varumärken. Totalt uppgår antalet produkter i gruppen till över 1,7 miljoner, vilket tillsammans med 
vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och 
heminredning.
 
I Gruppen ingår över 100 onlinedestinationer, innefattande till exempel: , www.bygghemma.se

, ,  och  - och över 70 www.trademax.se www.chilli.se www.furniturebox.se www.nordicnest.se
showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta europeiska 
länder. BHG är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.
 
BHG:s e-handelsverksamheter har cirka 2 500 anställda som varje dag arbetar för att skapa en 
optimal köpupplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart 
teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och tjänster.

Denna information är sådan information som BHG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2023-
01-31 17:30 CET.
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