Falkenberg den 5 augusti 2016

PRESSMEDDELANDE

TiksPac: TiksPac genomför nyemission om
4,9 MSEK för fortsatt expansion och
tidigarelägger bokslutskommuniké
Styrelsen i TiksPac AB (publ) beslutade den 2 augusti 2016 - med stöd av bemyndigande från
årsstämman - att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen
omfattar totalt 4,9 MSEK och en möjlighet till övertilldelning om 0,8 MSEK i det fall emissionen skulle
bli övertecknad. Med anledning av nyemissionen tidigareläggs offentliggörandet av
bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2015/2016 till den 29 augusti 2016.
Företrädesemissionen medför en teckning av högst 2 127 052 aktier där fyra (4) befintliga aktier
berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,30 SEK per aktie. Genom
företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 212 705,20 SEK till 1 063
526,00 SEK. Antalet aktier kan öka till högst 10 635 260 aktier.
Bolaget har säkerställt 100 procent av företrädesemissionen genom teckningsförbindelser och
garantiåtaganden.
Syftet med nyemissionen är dels att fortsätta Bolagets expansion genom att ta tillvara på
tillväxtmöjligheterna i Norden och Europa. Samtidigt är förhoppningen att emissionen ska bidra med
fler aktieägare och därigenom även skapa en bättre likviditet i aktiehandeln på AktieTorget.
Skulle emissionen övertecknas kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 36 474,00 SEK
och antalet aktier öka med 364 740 genom övertilldelning.
Erbjudandet kommer att genomföras enligt följande tidsplan:
-

Sista dag för handel med aktier i TiksPac inklusive rätt att deltaga i företrädesemissionen är den 29
augusti 2016.

-

Första dag för handel exklusive rätt att deltaga i företrädesemissionen är den 30 augusti 2016.

-

Memorandum avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras 29 augusti 2016.

-

Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet är den 31 augusti 2016.

-

Teckningsperioden löper från och med den 2 september 2016 till och med den 16 september 2016

-

Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 2 september
2016 till och med den 14 september 2016

-

Handel med BTA:er äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 2 september 2016
och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket

Tillsammans bidrar vi till en bättre miljö i Europa!

För ytterligare information:
Stefan Arvidsson, VD / Sales Manager Europe
Tel. +46 (0)346 – 734 721
stefan.arvidsson@tikspac.com
www.tikspac.com

Kort om TiksPac
Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga hundpåsar på ett sätt som är
kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området.
Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och
därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna,
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. Bolagets affärsmodell framgår av den senaste
bokslutskommunikén.

