Pressmeddelande, Göteborg den 20 december 2019

Appspotr lånar 5 MSEK och kan därmed verkställa
ytterligare ett steg i sin försäljningsstrategi
I syfte att verkställa nästa steg i bolagets försäljningsarbete har styrelsen för Appspotr AB
upptagit en lånefinansiering om 5 MSEK
Långivare är Formue Nord Markedsneutral A/S. Lånet upptas till marknadsmässiga villkor (1% per
påbörjad 30-dagarsperiod) och löper till den 30 juni 2020. Om lånet inte återbetalas senast 30 juni
2020 har långivaren rätt att kvitta lånet mot aktier till marknadsmässiga villkor.
Mangold Fondkommission har agerat finansiell rådgivare åt Appspotr i samband med upptagandet av
lånet.
Kommentar från Patric Bottne, VD Appspotr
- Pengarna vi tog in från emissionen ligger nu och arbetar i uppbokade aktiviteter och projekt inom
nyförsäljning och leverans mot kunder på nya version 3.0 av vår apputvecklingsplattform. Det är full
fart framåt just nu på alla täter inom organisationen. Med det nya lånet vi tar upp nu kan vi parallellt
inleda arbetet med att förbereda nästa fas där en ny större organisation ska driva säljkampanjer
internationellt. Ett stort arbete med förhandling av partners, rekrytering av folk, uppbyggnad av rutiner
och förberedelser av kommande kampanjer etc. Vi tittar också på att investera i integrationer med
aﬀärssystem vilket ger stora volymer av bearbetningsbara kunder och skapar ytterligare traction till
vår plattform. 2020 kommer att bli ett mycket spännande år där fokus är försäljning och nöjda kunder.
Det känns väldigt bra att kunna börja jobba i förhand som vi kan göra nu genom det nya lånet.

För ytterligare information, kontakta:
Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr
Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners
som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv,
oﬀentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att
utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår
också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.
Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2019.

