
 

Ägarförändring i Micro Systemation AB 
 
Stockholm 29 april, 2021 
 
MSAB har idag informerats om att ett avtal om ägarförändring i MSAB träffats per idag. AB 
Grenspecialisten, Edastra AB och Cervantes Capital AB har förvärvat samtliga Henrik Tjernbergs A-
aktier. Efter transaktionen kommer bolagets största ägare att vara: 
 

• Cervantes Capital: (1 544 685 st B-aktier, 127 500 st A-aktier, motsvarande 8,72% av 
kapitalet och 10,01% av rösterna) 

• Edastra (1 143 592 st B-aktier, 347 500 st A-aktier, motsvarande 7,78% av kapitalet och 
16,39% av rösterna) 

• Strawberry Capital (1 450 419 st B-aktier, motsvarande 7,57% av kapitalet och 5,15% av 
rösterna) 

• AB Grenspecialisten (574 612 st B-aktier, 525 000 st A-aktier, motsvarande 5,74% av 
kapitalet och 20,68% av rösterna) 

 
”Vi ser fortsatt fram emot att, tillsammans med övriga aktieägare, stödja bolaget och dess ledning i 
arbetet med att skapa långsiktigt värde”, säger David Zaudy och Simon Kjellström, partners i 
Cervantes. 
 
”Vi vill tacka Henrik Tjernberg som gjorde MSAB till en pionjär inom mobile forensics, ett område 
som numera är av fundamental betydelse för rättssamhället. Edastra är aktieägare i MSAB sedan 
2009 och vi är entusiastiska över att Grenspecialisten och Cervantes gör oss sällskap på denna 
långsiktiga resa”, säger Robert Ahldin, grundare och ordförande Edastra AB. 
 
”Vi har länge följt MSAB och tycker att det är ett mycket spännande bolag” säger Martin Gren och 
fortsätter ”Vår avsikt är att vara långsiktiga och engagerade ägare”. 
 
”MSAB har idag vår marknads vassaste erbjudande. Det baseras på en genuin teknisk kunskap, tron 
på rättsstatens och mänskliga rättigheters betydelse men även behovet av en effektiv och rättssäker 
rättsskipning. Jag ser fram emot att i en ny roll stötta bolaget i dess fortsatta utveckling”, säger 
Henrik Tjernberg, avgående styrelseordförande, i en kommentar. 
 
Efter transaktionen kommer Henrik Tjernberg bidra med sin gedigna erfarenhet och kompetens i en 
roll som Senior Advisor till MSAB. 
 
Om Edastra 
Edastras fokus är att investera i entreprenörer som löser vår tids stora utmaningar. Digitalisering och 
hållbarhet är centrala element i vår analys eftersom de är samtidens viktigaste trender. Dessa 
trender erbjuder stora möjligheter att skapa både aktieägarvärde och samhällsnytta, vår övertygelse 
är att de kan gå hand i hand. 
 
Om Cervantes 
Cervantes Capital är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i 
svenska små och medelstora bolag. Fokus ligger på långsiktiga investeringar med en aktiv 
ägarfilosofi. 
 
 
 
 



 

Om Grenspecialisten 
AB Grenspecialisten är ett investmentbolag som ägs av Martin Gren, medgrundare till Axis 
Communications. Grenspecialisten investerar långsiktigt i växande småbolag primärt inom IT och Life 
Science. 
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 12.40 CEST. 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Daniel Hilmgård, CFO MSAB, daniel.hilmgard@msab.com , +46 70 996 8333 
 
 
Om MSAB 
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget 
utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, militär och 
tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan 
kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker 
kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via 
distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. 
www.msab.com 


