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eEducation Albert AB förtydligar utfall av emissionen 
av aktier till personaloptionsinnehavare

eEducation Albert AB (publ) (“Bolaget”) förtydligar utfallet av emissionen av aktier till 
personaloptionsinnehavare som beslutades på extra bolagsstämma den 27 september 2022 (”
Emissionen”). Emissionen avsåg emission av aktier kopplat till Bolagets personaloptionsprogram som 
lanserades under 2019.

Totalt har 42 000 nya aktier tecknats som beslutades i Nyemissionen på extra bolagsstämma den 27 september 
2022. Samtliga nuvarande anställda valde att utnyttja hundra procent (100%) av sina tillgängliga 
personaloptioner tilldelade i programmet.

Teckningskursen för aktierna uppgick till 10,24 kronor per aktie i enlighet med villkoren för 
personaloptionsprogrammet som lanserades 2019. En person som inte längre än anställd hos bolaget lämnade 
in lösenanmälan för 25 000 aktier varmed dessa inkluderas i bolagsstämmans totala emission. Denna person 
valde att inte teckna sin kvot således kvarstår optionerna och dessa kan inlösas som senast 1 mars 2023.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 42 000 till 17 721 655 aktier, innebärande en ökning av 
aktiekapitalet med 2 100 kronor till 886 082,75 kronor. Totalt tillfördes Bolaget 430 080 kronor i samband med 
emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Dahlgren, Finanschef
Telefon: +46 (0)73 909 26 31
E-post: martin@hejalbert.se

Om eEducation Albert AB (publ)

Albert är barnens digitala lärare som sedan starten 2016 har hjälpt över 300 000 familjer med läxläsning via 
mobila enheter. Alberts appar riktar sig till yngre (1-9 år) och äldre barn (10-16 år) och omfattar skolämnen som 
Matematik, Geografi, Programmering och Läsa & skriva. Albert startades 2016 av två vänner i Göteborg med ett 
tydligt mål – att demokratisera kunskap genom teknologi – och det är vad som driver oss än idag. Albert är 
noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn ALBERT. Bolagets certified adviser är Erik Penser 
Bank, , +46 (0) 8463 80 00certifiedadviser@penser.se
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