
 

 

QBNK HOLDING AB (publ) • SVEAVÄGEN 98 • 113 50 STOCKHOLM • 08-459 99 90 • QBANK.SE 

  

 

Tre Liljor Sverige AB ökar sitt innehav i QBNK 

Huvudägaren Tre Liljor Sverige AB (”Tre Liljor”) har den 19 september avyttrat 652 
175 aktier, motsvarande 2,6 procent av såväl utestående kapital- som röstandel, 
för att möjliggöra delfinansiering till en förtida teckning av aktier genom 
teckningsoptioner i QBNK Holding AB (”QBNK”). Efter försäljning och nyteckning 
ökar Tre Liljor sitt innehav med 1 847 825 aktier, vilket totalt motsvarar 53,1 
procent. 

Tre Liljors innehav av teckningsoptioner uppgår till 2 500 000 där en teckningsoption berättigar till 

nyteckning av en ny aktie i QBNK till en teckningskurs om 2,50 SEK. Teckningsoptionerna 

berättigar således till en nyteckning av 2 500 000 nya aktier. Tre Liljor avser att utnyttja samtliga 

teckningsoptioner genom nyteckning av aktier. Nettoeffekten blir att Tre Liljor ökar sitt innehav i 

QBNK med 1 847 825 aktier och att bolaget tillförs 6,25 MSEK. Försäljningen av aktier har skett på 

marknadsmässiga villkor. 

Carl Petruson, VD i QBNK tillika ordförande i Tre Liljor kommenterar: 

”Det är glädjande att Tre Liljor redan nu har hittat delfinansiering för nyteckning av aktier genom 

teckningsoptioner i QBNK, vilket bidrar till att QBNK kan komma att tillföras 6,25 miljoner kronor genom 

nyemission. Detta medför att QBNK kan fortsätta sin uttalade tillväxtstrategi.”  

Kort om QBNK 

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster 

inom Digital Asset Management. Bolaget har växt med 30-40% per år.  

Kortnamnet för aktien är: QBNK  
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023 

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se  

För mer information kontakta:  

Carl Petruson, VD 

Tel: 08-459 99 90 

QBNK Holding AB (publ) 

e-post: carl.petruson@qbank.se  
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