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Byggfakta Group meddelar ökning av antalet 
aktier och röster

Antalet aktier och röster i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (”Byggfakta Group” eller ”
Bolaget”) har ökat till följd av en nyemission av 43 511 942 aktier som genomfördes i samband 
med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Styrelsen beslutade om 
nyemissionen den 14 oktober 2021 med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 
14 september 2021.

Vidare har antalet aktier och röster ökat till följd av en apportemission av 1 284 324 aktier som 
genomfördes som en del av finansieringen för förvärvet av BCI Media Group Pty Ltd. Styrelsen 
beslutade om apportemissionen den 14 oktober 2021 med stöd av bemyndigandet från extra 
bolagsstämman den 14 september 2021.

Slutligen har antalet aktier och röster ökat till följd av en kvittningsemission av 14 792 724 aktier 
riktad till Bolagets huvudägare, Stack Holdco S.á.r.l, som genomfördes i syfte att reglera fordran 
avseende aktieägarlån till Byggfakta Group. Styrelsen beslutade om kvittningsemissionen den 18 
oktober 2021 med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 14 september 2021.

Genom emissionsbesluten ovan, som Bolagsverket registrerade under oktober, ökade antalet 
aktier och röster i Byggfakta Group med totalt 59 588 990.

Per den 29 oktober 2021 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Byggfakta 
Group till 218 666 667, motsvarande totalt 218 666 667 röster. Aktiekapitalet uppgår till 
52 684 696,59 kronor. Bolaget innehar inga egna aktier.

För ytterligare information kontakta:
Johnny Engman, CFO på Byggfakta Group
E -post: johnny.engman@byggfaktagroup.com

Fredrik Sätterström, chef för Investor Relations på Byggfakta Group
Tel: +46 (0) 70 510 1022
E -post: fredrik.satterstrom@byggfaktagroup.com

Hemsida: www.byggfaktagroup.com

Denna information är sådan information som Byggfakta Group är skyldigt att offentliggöra enligt 
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2021-
10-29 08:00 CEST.

http://www.byggfaktagroup.com/
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Om Byggfakta Group

Byggfakta Group, med huvudkontor i Ljusdal, Sverige och med anor från 1936, är en ledande 
digital plattform som erbjuder lösningar som sammanför aktörer i byggindustrins värdekedja, 
maximerar försäljningen och förbättrar effektiviteten för sina kunder. Bolagets kärnutbud ligger i 
fyra produktsegment och riktar sig till olika intressenter i byggindustrins värdekedja, nämligen (i) 
Projektinformation - en plattform för försäljning av affärsintelligens; (ii) Specifikation - programvara 
som digitaliserar processen att skriva specifikationer; (iii) Produktinformation - en onlineplattform 
som möjliggör för leverantörer att marknadsföra deras produkter online, och ger köparna en 
omfattande katalog med byggprodukter, och (iv) e-Tendering - programvara för e-sourcing och e-
upphandling.
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