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Ett första steg i en renodling av verksamheten – ExeoTech Ventures avyttras
STOCKHOLM, SVERIGE, 5 juni 2019 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).
ExeoTech har idag avyttrat ExeoTech Ventures AB som ett första steg i en ytterligare fokussering och renodling
av ExeoTechs verksamhet. ExeoTech Ventures har varit inriktad på opportunistiska investeringar och finansiella
transaktioner och passar därfor inte längre in i den nya strategi styrelsen fastslog i november 2018. Verksamheten
har därför under en tid varit på sparlåga. Köpeskillingen uppgår till 3,4 MSEK, motsvarande bokfört värde.
Forsäljningen har således ingen resultateffekt.
ExeoTech Ventures tillgångar utgörs idag av en portfolj av diverse finansiella fordringar. Köpeskillingen
kommer därfor att regleras i takt med att dessa fordringar kan omsättas. Köpare är en grupp av investerare där
bl.a. IndoKina Ventures AB ingår.
ExeoTech har samtidigt med försäljningen av ExeoTech Ventures genomfört en riktad emission om 300 miljoner
aktier till ett värde om cirka 0,6 MSEK som en del i det arbete som fornärvarande pågar for att reglera Bolagets
skulder och säkerställa kapital för att utveckla portföljbolagen.
I en kommentar säger ExeoTechs VD, Olle Anderson ” Detta är ett första steg mot en mer renodlad verksamhet
och vi hoppas inom kort kunna presentera fler avyttringar. Fokus är nu först och främst på att avyttra de innehav
som vi inte betraktar som kärninnehav, d v s framförallt Facile & Co AB och Bomars Brunn AB.”
För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27
Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig
avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt
för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand
investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska
investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs
huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.
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Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2019 kl. 12.30 CET.

