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Riktad nyemission om 27 mkr för att stödja den fortsatta
expansionen
Den 17 februari 2014 beslutade styrelsen i Hexatronic Scandinavia AB att
genomföra en riktad emission till en grupp investerare om högst 27 mkr. I
emissionen emitteras maximalt 2 000 000 aktier till kursen 13,50 kronor.
För att stärka Hexatronics finansiella ställning har styrelsen beslutat genomföra en
nyemission som inbringar högst 27 000 000 kr före emissionskostnader. Emissionen
kommer att riktas till en grupp svenska investerare. I emissionen kan tecknas
maximalt 2 000 000 aktier, motsvarande cirka 8,3 procent av antalet aktier efter
genomförd nyemission. Antalet aktier kommer att uppgå till högst 24 342 857 efter att
nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Aktiekapitalet ökas med högst 100 000
kronor och kommer efter registrering att uppgå till högst 1 217 142 kronor.
Teckningskursen om 13,50 kr innebär en rabatt om cirka 10 % jämfört med det
volymvägda genomsnittspriset de senaste 20 handelsdagarna.
Styrelsen fattade emissionsbeslutet med stöd av det bemyndigande att emittera upp
till 2 000 000 aktier i bolaget som beslutades av årsstämman den 18 december 2013.
”Kapitaltillskottet från emissionen stärker vår finansiella ställning ytterligare och
möjliggör att vi kan fortsätta den expansiva utvecklingen som Hexatronic för tillfället
befinner sig i. Kapitaltillskottet innebär att Bolaget står starkt inför framtida organisk
tillväxt. Tillskottet gör också att vi står väl rustade vid eventuellt framtida
tilläggsförvärv. Vi prioriterar dock konsolidering och organisk tillväxt under den
närmaste perioden.” säger Gert Nordin, VD för Hexatronic Scandinavia AB (publ).
Redeye har agerat finansiell rådgivare till Hexatronic i samband med emissionen.
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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 omsätta
320-350 mkr med en EBITDA på mellan 10-12% under innevarande räkenskapsår. Koncernen är listad på
AktieTorget under tickern HTRO. För mer information se www.hexatronicscandinavia.se.

