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Hexatronic genomför garanterad
företrädesemission för framtida
företagsförvärv.
På Årsstämman den 19 december 2012 fick styrelsen i Hexatronic ett bemyndigande
att emittera upp till 1 200 000 aktier bland annat i samband med företagsförvärv.
Bolaget förhandlar idag om ett par företagstransaktioner. För att säkerställa att
Bolaget kan agera snabbt i dessa sammanhang har styrelsen beslutat att genomföra
en nyemission i enlighet med bemyndigandet.
En (1) innehavd aktie berättigar aktieägaren till 1 teckningsrätt. 11 teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 1,64 kronor per aktie,
vilket innebär att högst 1 118 181 aktier kommer att emitteras och att Hexatronic
tillförs högst cirka 1,83 miljoner kronor före emissionskostnader. För att kunna
utnyttja bemyndigandet fullt ut görs samtidigt en riktad nyemission till ett
garantikonsortium på 81 819 aktier till en teckningskurs om 1, 64 kronor per aktie
vilket tillför Hexatronic ytterligare högst ca 134 tusen kronor.
Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet vilket innebär att bemyndigandet
utnyttjas i sin helhet, dvs 1 200 000 aktier emitteras, varje aktie med ett kvotvärde
på 0,05 kr, innebärande att Hexatronics aktiekapital ökas med 60 000 kr samt att
emissionerna kommer att tillföra 1 968 000 kronor till Bolaget innan
emissionskostnader. Bolagets aktiekapital kommer efter emissionerna att uppgå till
675 000 kr fördelat på 13 500 000 aktier. De erbjudna aktierna motsvarar ca 9% av
aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter emissionerna. Aktier som ej tecknats av
befintliga aktieägare kan tecknas av investerare som ej är aktieägare i Hexatronic.
.
Företrädesrättsemissionens tidsplan i korthet:
• Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 9 juli 2013.
• Sista dag för handel i Hexatronic Scandinavias aktie med rätt till deltagande i
emissionen är den 4 juli 2013.
• Information avseende Företrädesemissionen avses offentliggöras den 5 juli 2013.
• Teckningsperioden äger rum mellan 11-25 juli 2013.
• Handel med teckningsrätter äger rum mellan 11-22 juli 2013.
Styrelsen räknar med att någon av de pågående transaktionerna kan genomföras
under innevarande bokslutsår.

Hisings Backa den 2 juli 2013 .
Gert Nordin
Verkställande Direktör
Hexatronic Scandinavia AB
Org nr 556168-6360
Exportgatan 47 b
422 46 Hisings Backa
Tel: 031-7425330
För eventuella frågor kontakta:

•
•

Göran Nordlund, Styrelseordförande
Gert Nordin, Verkställande Direktör

070-433 13 20
070-858 34 20

Hexatronic är en teknikhandels-koncern. I koncernen finns bolagen Hexatronic, Memoteknik och
LEDventure. Hexatronic (Göteborg) och Memoteknik (Skellefteå) utvecklar, marknadsför och
levererar produkter och komponenter för bredbandskommunikation. Dessa bolag säljer sina
produkter till operatörer, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. LEDventure (Göteborg)
marknadsför och säljer LED skärmar och system för de publika rummet. Kunderna är företag och
offentlig förvaltning. Koncernen har sitt säte i Göteborg och har 15 st anställda. Hexatronic
kommer att omsätta ca 75-80 mkr under räkenskapsåret 2012/13 och förväntas att växa kraftigt
under lönsamhet under de närmaste åren. För mer information se www.hexatronic.se.

