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Qlosr Group AB (publ) tillträder aktierna i 
Vibration IT

I enlighet med tidigare pressmeddelande den 11 juni 2021 har Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr 
Group”) nu tillträtt aktierna i Vibration IT AB (”Vibration IT”).

Tillträdet avser 2 250 aktier vilket motsvarar 100 procent av det totala ägandet och rösterna i 
Vibration IT.

Mot bakgrund av att del av köpeskillingen erläggs genom nyemitterade aktier i Qlosr Group, har 
styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat om att emittera 12 500 000 nya B-
aktier i Qlosr Group. Teckningskursen uppgår till 0,06 per aktie i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet.

Genom emissionen ökar antalet utestående aktier från 7 794 575 218 till 7 807 075 218 aktier och 
aktiekapitalet ökar från 8 504 110,724280 till cirka 8 517 748,591781. Ägarna till Vibration IT Holding 
AB har förbundit sig att inte att inte avyttra dessa aktier i Qlosr Group fram till den 31 december 
2021.

”Tillträdet av aktierna gör att vi nu kan accelerera bearbetning av kunderna i södra Sverige och öka 
prenumerationsintäkterna. Vi har redan flera pågående kunddialoger tillsammans med ägarna från 
Vibration IT och vi ser fram emot att öka trycket efter sommaren” säger Qlosr Groups, Jonas Norberg.

För mer information om transaktionen hänvisas till pressmeddelande daterat den 11 juni 2021.
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Om oss

Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar och säljer och levererar paketerade 
prenumerationstjänster till friskolor och små- och medelstora företag. Största delen av verksamheten 
bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk 
och serverdrift. Bolagets två primära målgrupper utgörs av företag i storleken 10–300 användare, 
samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.



Pressmeddelande
01 juli 2021 16:45:00 CEST

  Qlosr Group AB (publ) Telefonvägen 30 126 26 Stockholm

Bifogade filer

Qlosr Group AB (publ) tillträder aktierna i Vibration IT

https://storage.mfn.se/fe2aff86-fb6a-4283-9020-c996092d6e43/qlosr-group-ab-publ-tilltrader-aktierna-i-vibration-it.pdf

