
 
Stockholm 2020-12-10 

 
Brandbee förvärvar 21,8% kapitalet och 27,7% av rösterna i det 
NGM-listade bolaget Cloud Republic 

Brandbee Holding AB har idag förvärvat 21,8 % av kapitalet och 27,7 % av rösterna i  Cloud 
Republic AB (publ) från bolagets grundare Ari Liukko privat, och genom bolag, vilket innebär 
att Cloud Republic blir ett intressebolag till Brandbee Holding-koncernen.  

 Brandbee har köpt 53 333 A-aktier samt 492 785 B-aktier i bolaget till en kostnad av 9 830 
124 SEK varav 9 125 748 SEK kontant samt 8 804 700  nyemitterade Brandbeeaktier till 
kursen 0,08 SEK.  Cloud Republics  B-Aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM under 
ticket CLDR B. 

Brandbee har identifierat Cloud Republic som ett intressant tech- och marknadsföringsbolag 
med verksamhet inom Growth Marketing. Bolagets mål är att med deras unika och datadrivna 
metoder hjälpa sina kunder att alltid ligga i framkant inom digital marknadsföring samt skapa 
maximal mätbar tillväxt.  CloudRepublic är idag verksamma inom fyra affärsområden: 

Analytics & Data Science, Technology & Transformation, Digital Marketing and Automation & 
CRO. 

Företagets datadrivna metoder och verktyg kompletterar Brandbee´s produkter inom bland 

annat video, leadsgenerering och analys. På sikt finns även möjligheter till synergier inom 
försäljning och marknadsföring och samarbetet kan skapa förutsättningar för ett ökat inflöde 
av kunder till de båda bolagen.   

 
- Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Cloud Republic i att utveckla båda 

bolagens affär. Tillsammans kan vi erbjuda både Brandbees och Cloud Republics 
egenutvecklade produkter inom video, leadsgenerering, analys och data science samt 

ge ett fullständigt tjänsteerbjudande inom digital marknadsföring och automation. 
säger Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding AB 

Telefon: +46 (0) 72-439 99 00 
ir@brandbee.com 

 

Om Brandbee Holding AB 
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för 
företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett 
kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill 

stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom. 
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com. 

http://www.brandbee.com/


 
 

Denna information är sådan information som Brandbee är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 10 december 2020 kl 8:45. 

 

 


