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CYBER1 bekräftar formellt avslut av 
rekonstruktionen, ackordet vinner laga kraft

Stockholm, Sverige– 29 juni 2021 – Cyber Security 1 AB (Publ) (“Bolaget”) (“CYBER1”) (Nasdaq 
First North: CYB1), ett ledande internationellt företag inom cybersäkerhet, har bekräftat att det 
formellt har utträtt ur rekonstruktionen, efter att beslutet om offentligt ackord vann laga kraft 
efter den 28 juni.

I enlighet med vad som framgick av pressmeddelande den 7 juni 2021, ansökte Bolaget om 
ackordsförhandling vid Stockholms tingsrätt inom ramarna för rekonstruktionen, med ett 
förslag om ett offentligt ackord innebärande en nedskrivning med 75 procent av Bolagets 
oprioriterade skulder som uppstått innan inledandet av  rekonstruktionen i maj 2020. 
Tingsrättens beslut om offentligt ackord innebär att de återstående 25 procenten av relevanta 
skulder ska betalas inom tolv månader från det att beslutet om offentligt ackord har vunnit 
laga kraft. Tingsrättens beslut har inte överklagats och har därför nu vunnit laga kraft.
Det totala beloppet som omfattades av det offentliga ackordet uppgick till 190,194,181.25 SEK. 
Nedskrivningen uppgick till 14,176,378 EUR* och ett totalt belopp om 4,725,454 EUR* ska erläggas 
som ackordslikvid till fordringsägarna inom tolv månader.
* Baserat på 1 SEK=0.0993817 EUR, värden i SEK vid ackordsförhandlingen var 142 645 635,94 SEK, 
respektive 47 548 545,31 SEK.

Kontakter

Kontakta Investor Relations:
Mattias Tönnheim:  Telefon: +46 (0) 704-41 19 14 E-mail: mattias@samurai-pr.se

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 503 015 50  E-mail: ca@mangold.se

Om oss

Cyber Security 1 tillhandahåller lösningar för cybersäkerhet och bedriver sin verksamhet genom 
fysisk närvaro i Storbritannien, Sverige, Kenya, Sydafrika och Förenade Arabemiraten. Bolaget 
levererar tjänster och tekniklicenser för att förbättra kundernas skydd mot oönskade dataintrång, 
samt genom att stärka cybersäkerheten och att förhindra olika former av informationsstölder. 
Cyber Security 1 hade en omsättning på 27,36 miljoner euro under 2020 och är noterade på 
Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq: CYB1.ST) i Stockholm.

För ytterligare IR-relaterad information   och om verksamheten besök: www.cyber1.com/investors
 https://cyber1.com

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cyber1.com%2Finvestors&amp;data=04%7C01%7Cgeorge.messum%40cyber1.com%7Cbcc122644fa247d0d08408d920f9afa5%7Ca55e99db054848e4993cb5485ce5cfcd%7C0%7C0%7C637577079044832076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=57NCAjObSiEC7wryttc9%2Be0wAP0hoVwWTKMoVuKPrP4%3D&amp;reserved=0
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Denna information är sådan information som Cyber Security 1 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-06-29 14:30 CEST.
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