MARKNADSUPPDATERING FRÅN VD
Allt sedan jag tillträdde som VD i januari har vi fokuserat på att färdigställa renodlingen av
Vertical Ventures. Ett av huvudmålen för mig har varit att rensa upp balansräkningen i
bolaget och detta har skett genom försäljning av Transiro Int. aktier. I dag har vi kvar
20 000 000 av de Transiroaktier vi fick som betalning för Wifog Sverige när bolaget såldes i
december 2019. Försäljningen har inneburit att vi nu för första gången i bolagets historia kan
operera utan lån och med en nettokassa, vilket i sin tur skapar goda möjligheter framåt för
Vertical Ventures.
Vidare arbetar vi vidare med processen kring det omvända förvärvet av Tongdow ECommerce Group Co. Ltd. Den pågående epidemin av det s.k. Corona-viruset har som bekant
inneburit att stora delar av det kinesiska näringslivet har avstannat, bl.a. med den innebörden
att arbetsplatser hålls stängda. Med detta har följt att det praktiska arbetet i den pågående
transaktionsprocessen, exempelvis gällande finansiell och legal due diligence, till stor del har
avstannat i avvaktan på att arbetsplatserna åter kan öppna. Senaste veckan har dock en viss
ökad aktivitet kunnat noteras och Vertical Ventures följer nu utvecklingen noga och har även
löpande kontakt med Tongdow liksom våra samarbetspartners på plats i Kina. Information om
utvecklingen i processen kommer meddelas löpande allteftersom vi får information att
meddela till marknaden.
Stockholm 2020-03-05
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD, Vertical Ventures AB (publ)
E-post: info@verticalventures.se
Hemsida: http://investor.verticalventures.se
Denna information är sådan information som Vertical Ventures AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2020 kl. 08:45 CET.
Kort information om Vertical Ventures AB (publ)
Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och
bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är
Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; ca@mangold.se, www.mangold.se
http://www.mangold.se.

