Falkenberg den 5 september 2016

PRESSMEDDELANDE

TiksPac: Justeringar i informationsmemorandum med
anledning av återbetalning av lån samt rättelse
TiksPac AB (publ) genomför en företrädesemission med teckningstid 2 september till och med 16
september 2016. I det informationsmemorandum som upprättats med anledning av ovan står det på
sidan 28 att styrelsen i Bolaget har för avsikt att föreslå stämman 6 oktober 2016 att besluta om att
genomföra en riktad emission av konvertibla skuldebrev för att refinansiera ett kortsiktigt lån om
2 500 000 kr.
Bolagets styrelse kommer inte föreslå bolagsstämman att besluta om en riktad emission av en
konvertibel som följd av förändrade omständigheter i Bolaget. Det kortfristiga lånet om 2 500 000 kr
kommer i stället att återbetalas i dess helhet den 30 september 2016 då lånet förfaller.
Med anledning av detta har ovan nämnda informationsmemorandum justerats på sidan 28.
Från:
I samband med inlösen av konvertiblerna den 31 mars 2016 lånade Tikspac 2,5 Mkr av Falvir AB
genom ett så kallat ”brygglån” med en löptid till och med 30 september 2016. Tikspac har avtalat med
långivaren att förlänga lånet i ytterligare maximalt 8 månader. Styrelsen i Tikspac har på styrelsemötet
den 26 augusti 2016 beslutat att föreslå Bolagsstämman den 6 oktober att ge ut ett konvertibellån om
2,5 Mkr kr till Göran Månsson och Ateneum AB (50 % vardera) för att refinansiera brygglånet.
Förslaget är att konvertibellånet skall löpa med en årlig ränta på 9.75 % och med tre
konverteringstillfällen: 31 mars, 30 april och 31 maj 2017. I det fall lånet inte konverteras 31 mars eller
30 april, skall det konverteras den 31 maj. Konverteringskursen kommer att utgöras av den
genomsnittliga volymvägda kursen 7 dagar före varje konverteringsdag reducerat med 8,5 % dock
högst 3 kr per aktie.

Till:
I samband med inlösen av konvertiblerna den 31 mars 2016 lånade Tikspac 2,5 Mkr av Falvir AB
genom ett så kallat ”brygglån” med en löptid till och med 30 september 2016. Lånet kommer i dess
helhet att återbetalas den 30 september vilket kommer att påverka Bolagets kassa som per den 30
juni 2016 uppgick till 2,89 Mkr med 2,5 Mkr.

Samt på sidan 23:

Från:
Det finns i nuläget inga optionsprogram i Bolaget. De konvertibla skuldebreven som emitterades i
mars 2014, konverterades till ca 60 % i samband med att det löpte ut 31 mars 2016. Resterande del
har återbetalats. I samband med inlösen av konvertiblerna den 31 mars 2016 lånade Tikspac 2,5 Mkr
av Falvir AB genom ett så kallat ”brygglån” med en löptid till och med 30 september 2016. Tikspac har
avtalat med långivaren att förlänga lånet i ytterligare maximalt 8 månader. Styrelsen i Tikspac har på
styrelsemötet den 26 augusti 2016 beslutat att föreslå Bolagsstämman den 6 oktober att ge ut ett
konvertibellån om 2,5 Mkr kr till Göran Månsson och Ateneum AB (50 % vardera) för att refinansiera
brygglånet. Förslaget är att konvertibellånet skall löpa med en årlig ränta på 9.75 % och med tre
konverteringstillfällen: 31 mars, 30 april och 31 maj 2017. I det fall lånet inte konverteras 31 mars eller

30 april, skall det konverteras den 31 maj. Konverteringskursen kommer att utgöras av den
genomsnittliga volymvägda kursen 7 dagar före varje konverteringsdag reducerat med 8,5 % dock
högst 3 kr per aktie.

Till:
Det finns i nuläget inga optionsprogram i Bolaget. De konvertibla skuldebreven som emitterades i mars
2014, konverterades till ca 60 % i samband med att det löpte ut 31 mars 2016. Resterande del har
återbetalats. I samband med inlösen av konvertiblerna den 31 mars 2016 lånade Tikspac 2,5 Mkr av
Falvir AB genom ett så kallat ”brygglån” med en löptid till och med 30 september 2016. Lånet avses
återbetalas 30 september 2016.

Rättelse
I informationsmemorandumet enligt ovan står det på sidan 6 felaktigt att innehav av en (1) aktie på
avstämningsdagen den 31 augusti 2016 berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier till en
teckningskurs om 2,30 kr per aktie. Den korrekta relationen skall vara att innehav av fyra (4) aktier på
avstämningsdagen den 31 augusti 2016 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs
om 2,30 kr per aktie.

Tillsammans bidrar vi till en bättre miljö i Europa!

För ytterligare information:
Stefan Arvidsson, VD
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.

