
Pressmeddelande
01 september 2022 14:30:00 CEST

  Qlosr Group AB (publ) Telefonvägen 30 126 26 Stockholm

Qlosr Group AB (publ) tillträder aktierna i EA 
Copy AB samt inkråmet i GF Nät och Fiber AB 
och beslutar om riktad nyemission

I enlighet med tidigare pressmeddelande den 1 juli 2022 har Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr 
Group eller Bolaget”) idag tillträtt aktierna i EA Copy AB (”EA”) samt inkråmet i GF Nät och Fiber 
AB (”GF”).

EA Copy AB
Den fasta köpeskillingen för aktierna i EA uppgår till 13 000 000 kronor. Mot bakgrund av att del av 
köpeskillingen erläggs genom nyemitterade aktier i Qlosr Group, har styrelsen med stöd av 
årsstämmans bemyndigande beslutat om en riktad nyemission till säljaren av EA om 235 294 nya 
B-aktier i Qlosr Group. Teckningskursen uppgår till 17 kronor per aktie i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet. Säljaren, EA Copy Holding AB, har förbundit sig att inte att inte avyttra 
dessa aktier i Qlosr Group under en period om femton (15) månader.

Utöver den fasta köpeskillingen kan en tilläggsköpeskilling om sammanlagt högst 5 000 000 
kronor komma att erläggas till säljaren. Tilläggsköpeskillingen baseras på EA:s totala omsättning 
under räkenskapsåret 2022 och kan komma att erläggas både kontant och genom nyemitterade 
aktier i Qlosr Group.

Genom emissionen ökar antalet utestående aktier från 57 628 796 till 57 864 090 aktier och 
aktiekapitalet ökar från 12 574 942,145895 till cirka 12 626 284,680229 kronor.

Fantastiskt kul att få in ett bolag med en så imponerande tillväxt som de senaste åren varit mycket 
framgångsrika på att ta in nya kunder i Uppsala, säger Group CEO Jonas Norberg.

Med Qlosr Group´s välpaketerade prenumerationstjänster kan vi nu skala upp leveransen betydligt, 
samtidigt som vi transformerar den direkta affären till återkommande intäkter, säger Anders 
Gunnarsson, VD EA Copy AB

GF Nät och Fiber AB
För inkråmet i GF Nät och Fiber AB har en fast initial köpeskilling om 600 000 kronor erlagts 
genom kontant betalning. Dessutom kan uppskjutna villkorade tilläggsköpeskillingar om 
sammanlagt högst 600 000 kronor komma att erläggas till säljaren efter 18 respektive 36 månader 
för det fall säljarna fakturerar ett överenskommet antal timmar avseende befintliga kunder. 
Tilläggsköpeskillingarna utgår i form av kontant betalning.

Förvärvet av verksamheten i GF Nät och Fiber AB är en del i vår strategi att kunna leverera hela IT 
infrastrukturen med egna tjänster. Under kommande 6 månader har vi en omfattande pipe med 
implementeringar av våra kommunikationstjänster inklusive vår nya nätverkstjänst ”Säker 
uppkoppling” Detta innebär att vi har en säkrad hög beläggning på nya konsulter och att vi får in nya 
kunder där vi kan erbjuda fler prenumerationstjänster, ” säger Group CEO, Jonas Norberg.
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För mer information om transaktionen hänvisas till pressmeddelande daterat den 1 juli 2022.

Kontakter

Jonas Norberg, Group CEO, Qlosr Group AB (publ.)
+46(0)70-9794644
jonas.norberg@qlosr.se
www.qlosr.se

Om oss

Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar vilket omfattar försäljning och 
leverans av paketerade prenumerationstjänster. Största delen av verksamheten bedrivs på den 
nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. 
Bolagets tre primära målgrupper utgörs av små- och medelstora företag, offentlig sektor samt den 
privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner. Qlosr Groups aktie (QLOSR B) är 
noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: 
certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.
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