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Bästa CA-kund, 
 
Den här gången ska vi titta lite närmare på en till ovanlig OBS-notering. Det handlar om 
Spotlightbolaget TiksPac. Bolaget har utvecklat nedbrytbara hundbajspåsar som hundägare 
kan hämta gratis i många promenadstråk. Följande har nu hänt: 

 
Söndagen den 31 maj informerade TiksPac om att styrelseledamoten och störste ägaren Lars 
Åke Södergren avyttrat hela sitt aktieinnehav i TiksPac. Innehavet motsvarade drygt 19 
procent av aktierna och rösterna i bolaget.  
 
Måndagen den 1 juni klockan 08:55 (alltså 5 minuter före handeln inleds) offentliggjorde 
Tikspac att Dejan Shabacker per den 29 maj köpt 2,2 miljoner aktier i TiksPac och att han 
därefter kontrollerar 22,7 procent av aktierna.   
 
Den 1 juni klockan 10:16 publicerar TiksPac information om att Dejan Shabacker är den nya 
huvudägaren. Lars Åke Södergren kommenterar det hela så här: 
 
”På bolagsstämman den 14 maj 2020 dök det upp en ny energisk ägare med en intressant 
finansiell bakgrund. Efter bolagsstämman har vi verkligen funnit varandra och slutfört denna 
affär inte minst tack vare att vi fullt ut delar samma idéer och visioner för TiksPac och 
verksamhetens fortsatta expansion. Jag har fått full information kring Dejan Shabackers 
bakgrund och har valt att gå vidare med försäljningen mycket tack vare hans öppenhet, 
tydlighet, energi och analytiska förmåga vilket jag är övertygad om kommer vara till gagn för 
alla aktieägare i TiksPac AB. Dejan Shabacker har genom sina analyser verkligen satt fingret 
på vilka insatser som kommer bidra till ännu bättre resultat framöver och jag kommer stötta 
honom till 100 procent.” 
 
Den 1 juni klockan 11:49 meddelar Spotlight att bolaget flyttas till observationslistan mot 
bakgrund av att bolaget genomgår en väsentlig förändring. 
 
Den 1 juni klockan 16:40 meddelar TiksPac att styrelsens ordförande avgår med omedelbar 
verkan.  
 
Det var minst sagt ett händelserikt dygn för aktieägarna i TiksPac. Tittar vi på vem den nya 
huvudägaren är förstår vi kanske bättre reaktionerna från ordföranden och marknads-
platsen. Under 2014 blev Dejan Shabacker nämligen lagförd för ekonomiska överträdelser i 
samband med att han var storägare i den det då noterade bolaget Cefour. Shabacker 
dömdes av hovrätten till två års fängelse för grovt svindleri och grovt insiderbrott. Därtill fick 
han näringsförbud i fem år.  

https://tikspac.com/om-tikspac/
https://mfn.se/cis/a/tikspac/tikspac-flaggningsmeddelande-e02761dc
https://mfn.se/cis/a/tikspac/tikspac-flaggningsmeddelande-b6fd378f
https://mfn.se/cis/a/tikspac/tikspac-flaggningsmeddelande-b6fd378f
https://mfn.se/cis/a/tikspac/tikspac-ny-huvudagare-bb0b84df
https://news.cision.com/se/spotlight-stock-market/r/tikspac-ab-flyttas-till-observationslistan---tikspac-ab-will-be-transferred-to-spotlight-stock-marke,c3125272
https://mfn.se/cis/a/tikspac/tikspac-styrelsens-ordforande-pelle-hjortblad-avgar-371ce593
https://docplayer.se/1361572-Dom-2015-04-29-stockholm.html


 

 
 
 
 
I korthet handlade det om ett påstått bud på bolaget Cefour 2013. Där Shabacker bland 
annat dömdes för att ha handlat aktier på insiderinformation. Det har skrivits många artiklar 
om händelserna i Cefour och Rättegångspodden har gjort ett lyssningsvärt avsnitt som heter 
Cefour-härvan.  Om du lyssnar 20 minuter in i podcasten får du höra om Shabacker 
inblandning.  
 
TiksPacs aktie föll under måndagen med 20 procent. På tisdagseftermiddagen kom Affärs-
världen med en aktieanalys på bolaget. Affärsvärlden menar att med Shabacker som 
huvudägare finns det ingen anledning att äga aktien. Aktien är inte på pappret dyr men 
andra risker motiverar ett säljråd, konstaterar Affärsvärldens analytiker Björn Rydell i sin 
analys.   
 
Aktiemarknaden bygger på förtroende och det blir därför ett stort problem om en person 
med fel bakgrund blir ny huvudägare i ett noterat bolag. Spotlight agerade snabbt och 
resolut med observationsnoteringen. Vart det tar vägen härnäst återstår att se.  
 
 
Vänliga hälsningar 

 
 

Ronny Farnebäck, David Ahlin,  

CA-ansvarig  Certified Adviser 

 

https://www.realtid.se/sok?key=cefour
https://soundcloud.com/rattegangspodden/7-cefour-harvan#t=20:02
https://www.affarsvarlden.se/analys/tikspac-ny-huvudagare-med-unket-rykte

