
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Grenspecialisten Förvaltning AB utökar sitt aktieinnehav i JLT 
Mobile Computers AB 

Växjö, Sverige, 3:e september, 2019   * * *   JLT Mobile Computers, utvecklare och tillverkare 

av stryktåliga datorer för krävande miljöer, meddelar idag att Grenspecialisten Förvaltning AB, 

med Martin Gren som ägare, har utökat sitt aktieinnehav i JLT. Grenspecialisten är idag näst 

största aktieägaren efter huvudägare och grundare Jan Olof Olofsson (med familj).  

Affären genomfördes genom en intern transaktion måndag den 2:a september 2019 mellan Jan 

Olofsson, Eric Miller, VD, JLT Mobile Computers Inc. och Grenspecialisten. Eric Miller hade 

köpoption på aktier i JLT utställd av Jan Olofsson, vilken nu har nyttjats och aktierna har 

vidareförsålts direkt till Grenspecialisten. 

Grenspecialisten Förvaltning AB äger efter affären aktier motsvarande 8,2% i JLT Mobile 

Computers AB.  

Läs mer om JLT Mobile Computers samt dess produkter och tjänster på jltmobile.com.  

 

Förfrågningar  

Per Holmberg, VD Stefan Käck, Ekonomichef 

Telefon: +46 470 53 00 53 Telefon: +46 470 53 03 21 

per.holmberg@jltmobile.com stefan.kack@jltmobile.com  

 
 
Om JLT Mobile Computers 
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för de tuffaste miljöerna. 
Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionellt bruk och kännetecknas av 
mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema 
temperaturer – driftsäkerhet som krävs för användning inom områden såsom lager/logistik, transport, 
hamnar och gruvor. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk 
av återförsäljare som tillhandahåller helhetslösningar och lokal support. Sedan företagets grundande har 
mer än 100 000 datorer levererats. Under 2018 omsatte JLT 130 MSEK. Huvudkontoret med utveckling, 
service och administration ligger i Växjö. Företaget grundades 1994 och bolaget är sedan 2002 noterat på 
Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified 
Advisor. För mer information, besök jltmobile.com. Du kan också följa JLT på LinkedIn och Twitter.  
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