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Hexatronic har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm och offentliggör
prospekt med ny finansiell information
Hexatronic Group AB (”Hexatronic”) kommunicerade vid listningen på Nasdaq First North i april
2014 en ambition att bolaget inom en treårsperiod ska vara redo att ansöka om en notering på
Stockholmsbörsens huvudlista. Sedan dess har två förvärv genomförts och integrerats. Övriga
bolag har fortsatt att utvecklas positivt, varefter styrelsen gjort bedömningen att det är lämpligt
att genomföra flytten till Nasdaq Stockholms huvudmarknad.
Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Hexatronics ansökan om upptagande till
handel på Nasdaq Stockholm. Styrelsen för Hexatronic har i samband med noteringen upprättat
ett prospekt med ny finansiell information som nu offentliggörs. Första dag för handel med
Hexatronics aktier på Nasdaq Stockholm är planerad till den 18 december 2015. Hexatronic
kommer att ingå i segmentet Small Cap.
I samband med noteringen upphör Hexatronics nuvarande notering på Nasdaq First North. Sista
dag för handel på Nasdaq First North är planerad till den 17 december 2015. Hexatronics aktier
kommer att handlas under samma kortnamn och ha samma ISIN-kod som tidigare, dvs. HTRO
respektive SE0002367797. Någon nyemission av aktier i samband med noteringen kommer inte
att ske. Aktieägare i Hexatronic behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.
”Vår notering på Nasdaq Stockholm är ett viktigt steg i vårt fortsatta arbete med att bygga ett
ledande bolag inom fiberoptiska kommunikationslösningar. Noteringen på Nasdaq gör det
möjligt för fler investerare att vara med på vår fortsatta tillväxtresa, säger Henrik Larsson Lyon,
koncernchef Hexatronic Group.”
Prospekt
För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av
upptagande till handel av Hexatronics aktier på Nasdaq Stockholm och som har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen. Hexatronic offentliggör i prospektet skuldsättning, eget
kapital och nettoskuldsättning per den 30 september 2015. De kortfristiga räntebärande
skulderna uppgick till 13,3 MSEK, de långfristiga räntebärande skulderna uppgick till 23,3 MSEK
och det egna kapitalet uppgick till 254,2 MSEK. Nettoskuldsättningen uppgick till 16,8 MSEK.
Prospektet finns tillgängligt på Hexatronics hemsida, www.hexatronicgroup.com.
Rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag har agerat finansiell rådgivare i samband med noteringen och
Advokatfirman Vinge KB har agerat legal rådgivare.
Hisings Backa 11 december 2015.
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group
För eventuella frågor kontakta:
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• Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Hexatronic Group AB (publ) är en svensk koncern med fokus på system- och produktlösningar främst inom
fiberkommunikation. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av system- och produktlösningar för infrastruktur inom
passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate® och Wistom. I koncernen
finns de svenska bolagen Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (Hudiksvall, www.hexatronic.com), Hexatronic
Elektronik och Data AB (Göteborg, www.hexatronic.se), Memoteknik AB (Skellefteå, www.memoteknik.se), The Blue
Shift AB (Stockholm, www.blueshift.se), TD Fiberoptik Örebro AB (Örebro, www.tdfiberoptik.se), Proximion AB (Kista,
www.proximion.com) samt de utländska dotterbolagen Hexatronic AS (Oslo, www.tdfiberoptikk.no), Hexatronic US
Inc. och Hexatronic Tianjin Trading Co., Ltd. Alla bolag inom koncernen utvecklar, marknadsför och levererar produkter,
komponenter och systemlösningar främst inom fiberkommunikation. Hexatronic marknadsför sina system- och
produktlösningar till operatörer, telekomföretag, nätägare, distributörer samt systemintegratörer globalt. Koncernen
har egna försäljningskontor och/eller dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Kina, Storbritannien och USA. Hexatronic har
sitt säte i Göteborg, Sverige och har ca 230 anställda. Koncernen är listad på Nasdaq First North under tickern HTRO. För
mer information se www.hexatronicgroup.com.
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