
 
 
 

Falkenberg den 6 april 2020  PRESSMEDDELANDE 
 

 

TiksPac väljer att pausa aktieutdelningen 

Styrelsen för TiksPac AB har beslutat att pausa det tidigare utdelningsförslaget om 0,10 kr i 

ordinarie utdelning samt bonusutdelning om 0,20 kr per aktie och att istället föreslå att 

ingen utdelning lämnas just nu. 

 

TiksPac har en stark kassa men mot bakgrund av den osäkerhet beträffande Coronaviruset 

som föreligger och den diskussion som förs, för eller emot aktieutdelningar, så sällar sig 

TiksPac till de företag som anser att det i nuläget inte är försvarbart att göra någon 

aktieutdelning. 

 

Det är styrelsens avsikt att utvärdera utdelningsmöjligheterna senare under året när den 

finansiella påverkan av COVID-19 utbrottet är mer tydlig. Om styrelsen då anser att en 

utdelning kan göras är målet att hålla en extra årsstämma i höst för att då besluta om 

aktieutdelning. 

 

 
För ytterligare information:  
 
Johan Nilsson, Ekonomichef, tf verkställande direktör 
Tel. +46 (0) 346 734 703 eller e-post: johan.nilsson@tikspac.com 
 
Pelle Hjortblad, styrelsens ordförande 
Tel. +46 (0) 701 810 110 eller e-post: pelle.hjortblad@moonlight.se  
 
Kort om TiksPac 
Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga påsar som är 
kostnadsfria för användarna. Inom det ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras 
verksamheten av företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt 
engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som 
dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Under de senaste åren har 
konceptet kompletterats med möjlighet att hyra stationer för hundpåsar, hyra eller köpa 
hundlatriner ”TiksCan” och under hösten 2019 lanserades Skräpplockarstationer som kan 
köpas av alla som vill ha en renare närmiljö. Bolagets aktie är listad för handel på Spotlight 
Stock Market. För ytterligare information besök www.tikspac.com. 
 
Denna information är sådan information som TiksPac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 6 april 2020. 

mailto:johan.nilsson@tikspac.com
mailto:pelle.hjortblad@moonlight.se
http://www.tikspac.com/

