Pressmeddelande från Provide IT Sweden AB (publ)
Göteborg den 24 november 2016

Provide IT Sweden AB (publ): Insiderförsäljning
Huvudägarna i Provide IT har sålt en mindre andel av sina aktier.
Huvudägarna utgörs av Peter Klein Holding AB (till fullo ägt av Provide ITs medgrundare Peter
Klein) och Faraj Industries AB (till fullo ägt av Bawan Faraj, medgrundare tillika VD i Provide IT).
Peter Klein Holding AB har sålt 12 400 aktier, motsvarande ca 0,496 % av innehavet och Faraj
Industries AB har sålt 166 872 aktier, motsvarande ca 6,67 % av innehavet.
Ägandet före och efter försäljningen ser ut enligt nedan:
Före

Efter

Peter Klein Holding AB

2 500 000 aktier (42,85 % i Provide IT) 2 487 600 aktier (42,63 % i Provide IT)

Faraj Industries AB

2 500 000 aktier (42,85 % i Provide IT) 2 333 128 aktier (39,99 % i Provide IT)

Grundarna Peter Klein och Bawan Faraj uttalar sig om försäljningen av aktierna:
Senaste dagarna har vi varit tvungna att sälja en mindre andel i Provide IT som vi grundade för cirka 5
år sedan, vilket har känts oerhört tråkigt.
Vi har aldrig tidigare sålt andelar i Provide IT, men var nu tvungna att hastigt sälja av en mindre andel
av våra aktier till marknaden. Skälet till försäljningen har varit att snabbt få ut pengar för att kunna
betala av framförallt privata skulder och skatteskulder men även ett stort banklån där banken
oväntat meddelade med kort varsel att återbetalningsdatumet som infaller snart inte kunde
omförhandlas. I samband med noteringen låste vi upp större delen av vårt privata kapital i bolaget
och har därför inte haft fritt kapital till att hantera våra privata skuldsituationer. Detta var också
skälet till att vi tyvärr inte hade möjlighet att teckna aktier i den senaste emissionen.
Vi vill därför understryka att försäljningen av aktierna inte beror på något annat än våra personliga
skuldsituationer och oförutsedda faktorer som var förbundna med dessa.
Vår starka tro på bolaget är opåverkad och vi har sedan starten valt att dedikera nästan all vår
personliga tid för att skapa god tillväxt, vilket har visats i de senaste rapporterna. Inför noteringen
valde vi även frivilligt att förlänga vårt lock-up avtal med Aktietorget från 12 månader till 24
månader, genom vilket vi utöver att inte få sälja mer än 10 procent av vårt respektive innehav under
12 månader, även på egen begäran avtalade om att låsa upp 50 procent av resterande innehav de
efterföljande 12 månaderna därefter.
Försäljningen har skett under perioden 21 – 24 november 2016. Anmälan om denna
insiderförsäljning har gjorts till Finansinspektionen idag.

För ytterligare information
Bawan Faraj
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Om bolaget
Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och
mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär
att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades
2012 och har sedan starten vuxit snabbt och med hög lönsamhet.

