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PRESSMEDDELANDE

TiksPac: TiksPacs företrädesemission kraftigt
övertecknad
TiksPac AB (publ) har slutfört företrädesemissionen som beslutades den 2 augusti 2016. Teckningstiden löpte
från och med den 2 september till och med 16 september 2016. Företrädesemissionen har övertecknats och tillför
Bolaget 4 892 219,60 SEK utöver övertilldelningsoptionen som kommer att tas i anspråk vilket innebär att
ytterligare 838 902 SEK kommer att tillföras bolaget.
Genom företrädesemissionen samt övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget 5 731 121,60 SEK före
emissionskostnader, vilka förväntas att uppgå till cirka 600 000 SEK.
Det slutliga resultatet visar att aktier motsvarande totalt 4 828 137 SEK tecknades med företräde, motsvarande
98,7 procent av företrädesemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter motsvarande 15 536 755,30 SEK. Därmed tecknades totalt 20 364 892 SEK i
företrädesemissionen, vilket motsvarar 416 procent.
”Vi är mycket nöjda med det stora intresset för emissionen vilket underlättar för oss att fortsätta vår internationella
expansion med primärt fokus på Europa” säger Stefan Arvidsson, VD
Styrelsen har också beslutat att ta övertilldelningsoptionen i anspråk och genomföra en riktad emission av
364 740 aktier till 2,30 SEK per aktie (samma teckningskurs som i företrädesemissionen) motsvarande totalt
838 902 SEK för att sprida ägandet i bolaget. Poster om 2 000 aktier kommer att lottas ut till de som tecknat aktier
utan stöd av teckningsrätter.
Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning av aktier i den riktade emissionen
erhåller meddelande om tilldelning genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 21 september
2016. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som
erhållit tilldelning av aktier.
Genom företrädesemissionen samt den riktade emissionen ökar aktiekapitalet i TiksPac med 249 179,20 SEK
genom nyemission av totalt 2 491 792 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 100 000
SEK, medan antalet aktier kommer att uppgå till 11 000 000 stycken.

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.

