Hästkällaren har ingått avtal med Dividend Sweden AB om ägarspridning
Hästkällaren Rid Trav & Western AB (”Hästkällaren”) har idag ingått avtal om ägarspridning med
Dividend Sweden AB, som liksom Hästkällaren är noterat på NGM Nordic SME.
Avtalet, som är villkorat av bolagsstämmans beslut, innebär att Dividend Sweden genom en riktad
nyemission om ca 2,5 MSEK förvärvar aktier i Hästkällaren, varefter dessa aktier delas ut till Dividend
Swedens aktieägare. Genom transaktionen sker en ägarspridning som beräknas tillföra Hästkällaren
ca 2 000 nya aktieägare. Dividend Sweden har även investerat 1,5 MSEK kontant i den riktade
nyemission som kommunicerades den 25 november 2020.
Hästkällaren kommer att kalla till en extra bolagstämma för beslut om den riktade nyemissionen, med
planerat stämmodatum kring månadsskiftet januari-februari 2021. Dividend Sweden kommer enligt sitt
samtidiga pressmeddelande att genomföra ägarspridningen under första kvartalet 2021.
”På Hästkällaren har vi trots den rådande pandemin ökat omsättningen och resultatet under 2020 och
vi känner att vi har goda möjligheter att fortsätta växa och vara det självklara valet för vår målgrupp.
Samtidigt ser vi ett breddat ägande genom samarbete med Dividend Sweden som en tillgång för
Hästkällarens fortsatta framgång”, säger Daniel Karlsson, VD Hästkällaren.
"Hästkällaren är ett välskött entreprenörsdrivet bolag med ambition att växa med lönsamhet.
Marknaden för hästutrustning växer och allt större andel av handeln sker via internet, där Hästkällaren
har ett attraktivt erbjudande till sina kunder. Vi tror att bolaget står inför en tillväxtresa som vi hoppas
att även våra aktieägare ska attraheras av”, säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.
För ytterligare information kontakta:
Daniel Karlsson
Verkställande direktör
Hästkällaren Rid, Trav & Western AB
Tel: +46 (0)70 553 01 11
daniel@hastkallaren.se
Denna information är sådan som Hästkällaren är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-02, kl 15:30 CET.
Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550 är bolagets Mentor på NGM Nordic SME
Om Hästkällaren
Hästkällaren Rid Trav & Western AB är verksamt inom detalj- och internethandel och är en svensk
återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och
ridsport.

