Pressrelease 19 december 2013

Företrädesemissionen i Hexatronic Scandinavia AB blev övertecknad.
Företrädesemission i Hexatronic övertecknades med nästan 40%. Aktieägare utan teckningsrätter fick ingen
tilldelning i emissionen.
”Jag är naturligtvis väldigt glad över det stora intresset för Hexatronic och ser fram emot att nu kunna
fortsätta arbetet med Hexatronic-koncernens expansion”, säger Gert Nordin, VD i Hexatronic.
I företrädesemissionen emitterades totalt 6 402 857 aktier vilket medför ett totalt aktiekapital efter
emissionen på 1 117 142,85 kr fördelat på 22 342 857 aktier med ett kvotvärde på 0,05 kr. Totalt
inbringade företrädesemissionen ca 19,2 mkr innan emissionskostnader. Detta innebär att (tillsammans
med den riktade nyemissionen på 3 mkr som genomfördes under november månad) Bolaget har emitterat
aktier för 22,2 mkr innan emissionskostnader för att kapitalisera Hexatronic Cables & Interconnect Systems
AB.
Avräkningsnotor kommer att sändas ut till dem som har erhållit tilldelning under innevarande vecka med en
sista likviddag den 27 december.
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Hexatronic Scandinavia AB (publ) är en teknikhandels-koncern. I koncernen finns 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.tbsoptics.com ) och LEDventure Media och Teknik AB (Göteborg, www.ledventure.se ). Huvuddelen av
koncernens ingående bolag utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och system för
bredbandskommunikation. Dessa bolag säljer sina produkter till operatörer, telekombolag, nätägare, återförsäljare
och systemintegratörer. LEDventure marknadsför och säljer LED skärmar och system för det publika rummet. Kunderna
är företag och offentlig förvaltning. Koncernen har sitt säte i Göteborg och har drygt 110 st anställda. Hexatronic
omsatte proforma ca 100 mkr under räkenskapsåret 2012/13 och förväntas att bli mer än 3 gånger så stort vad gäller
omsättning och vinst i och med förvärvet av verksamheten i Hudiksvall som förvärvats av Ericsson per den 1 december
2013. Koncernen är listad på AktieTorget under tickern HTRO. För mer information se www.hexatronicscandinavia.se.

