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Avtal om ägarspridning av Hubory AB
Dividend Sweden har avtalat om förvärv av aktier i Hubory AB genom en riktad emission.
Samtidigt har avtalats att ca 90% av dessa ska delas ut till Dividends aktieägare inför en
planerad listning av Hubory under H2 2018.
Hubory förenklar och effektiviserar hanteringen av bredbandsbeställningar, villafiber-avtal och
adresser. Huborys produkt – Stadsnät Hub – samlar alla stadsnät på ett ställe. Via en GDPR-säker
kommunikationslösning kan operatörer och tjänsteleverantörer beställa och hantera bredbandstjänster
direkt från stadsnäten utan manuell inblandning. Hubory har som målsättning att bli ett centralt
ledande ”Clearing House” för Sveriges stadsnät.
Bolaget har redan ett antal avtal med kommuner och ledande operatörer i sin etableringsfas. Huborys
tekniska plattform är skalbar och anpassad för att effektivt kunna etablera sig på nya marknader.
Bolaget har för avsikt att lansera Stadsnät Hub internationellt med fokus på Europa när ”proof of
concept” uppnåtts i Sverige. Mer information finns på www.hubory.se.
"Hubory har en färdig produkt som redan används av ett antal ledande operatörer, avsikten är nu att
växa i Sverige och att bli ett ”Clearing House” för Sveriges stadsnät. Idag sker över 1,5 miljoner
transaktioner mellan operatörer och stadsnät per år och det kommer att öka och vi gör helt enkelt
stadsnäts och operatörers verksamhet mer kostnadseffektiv och problemfri, säger Mats Holmgren, VD
Hubory AB.
"Hubory känns som ett mycket spännande tillväxtbolag, som redan idag har kommuner och operatörer
som kunder. Från Dividend Swedens sida vill vi vara delaktig i Huborys expansion och bidra till att
göra bolaget till en folkaktie genom ägarspridning", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.
Villkor för utdelningen kommer att offentliggöras i samband med kallelse till bolagsstämma under
första kvartalet 2018.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lindén, VD Dividend Sweden, 0738-32 00 22, bo.linden@dividendsweden.se
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Dividend Sweden
Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i mindre listade bolag för
att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via
utdelningar.

