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PRESSMEDDELANDE

TiksPac: Nyemission genomförd och TiksPac listas på AktieTorget
TiksPacs styrelse beslutade den 9 augusti 2013, med stöd av bemyndigande från extra
bolagsstämma den 29 maj 2013, att genomföra en listningsemission om högst 6 MSEK.
Teckningstiden avslutades den 20 september 2013 och teckningsgraden uppgick till 60 %.
TiksPac tillförs därmed 3,6 MSEK före emissionskostnader och cirka 150 nya ägare.
Avräkningsnotor skickas ut idag.
När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i TiksPac att uppgå
till 6 200 000 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 620 000 SEK. Handelsbeteckningen
kommer att vara TIKS. TiksPacs aktie har ISIN-kod SE0005307048.
Första dag för handel på AktieTorget beräknas bli den 23 oktober 2013.
För att hålla en hög expansionstakt erhöll TiksPac (som tidigare kommunicerats) ett lån om 500 000
SEK från Tåga Trading AB, med vilket kvittning nu sker i samband med listningsemissionen. För
Tåga Trading AB:s åtagande utgår inget vederlag.
Corpura AB har agerat rådgivare i samband med listningen och emissionen.
Kommentar av VD Stig-Arne Mårtensson
Jag vill passa på att hälsa alla nya aktieägare välkomna och tacka för förtroendet. Genom emissionen
har vi nu kapital att arbeta vidare med vår expansion som initialt kommer ske i Finland. Vi har fått en
väldigt bra start på det nya räkenskapsåret (juli 2013) och hoppas kunna presentera avtal med många
nya kommuner och företag i framtiden.
För ytterligare information:
Stig-Arne Mårtensson, VD
TiksPac AB (publ)
Tel. 070-582 55 93
stig-arne.martensson@tiks.se
Kort om TiksPac AB (publ)
Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på
ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det
aktuella området (uppdragsgivarna). Verksamheten finansieras av företag (sponsorkunder) som mot en
avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar engagemang för sin lokala miljö.
Tjänsten är kostnadsfri för uppdragsgivarna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av
stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av
stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar.

