
FÖR OFFENTLIGGÖRANDE 09:00 DEN 20 NOVEMBER 2017  

PRESSMEDDELANDE 
H&D Wireless genomför en företrädesemission om 24 MSEK 

Inför notering på Nasdaq First North. 

Kista 20 november 2017: Styrelsen i H&D Wireless Sweden Holding AB har beslutat att, med stöd av 

bemyndigande från bolagsstämman den 29 september 2016 och med iakttagande av aktieägarnas 

företrädesrätt, genomföra en företrädesmission av högst 3 000 907 aktier av serie B till en teckningskurs om 8 

kronor per aktie och innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 150 045 kronor. Genom 

emissionen kan Bolaget komma att tillföras totalt högst 24,0 MSEK. Antalet aktier ökar till högst 17 005 139 

aktier och aktiekapitalet till högst 850 257 kronor. Bolaget har mottagit garantier och teckningsförbindelser 

motsvarande 97% av emissionsbeloppet. Av dessa är ca 21,8 MSEK garantier och ca 1,5 MSEK 

teckningsförbindelser. Finansiell rådgivare är Göteborg Corporate Finance. 

Emissionsvillkoren i sammandrag: 

• Fjorton (14) befintliga aktier, oavsett serie, berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie B  

• Teckningskurs: 8,00 kronor per aktie 

• Avstämningsdag: 23 november 2017 

• Teckningsperiod 24 november 2017 till och med 8 december 2017 

 

”Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot vad som händer i marknaden just nu. Denna kapitalanskaffning 

säkerställer att vi har tillräckligt med rörelsekapital för att klara noteringskraven och kan med oförändrad 

styrka fortsätta pågående pilotprojekt inom vårt nya affärsområde Enterprise” - säger Pär Bergsten, 

bolagets grundare och VD. 

I tillägg till denna företrädesemission beslutade styrelsen om möjlighet till en övertilldelning genom två (2) 

riktade emissioner: 

Kontaktperson: Pär Bergsten 
H&D Wireless 
Telefon: 08-551 184 60 
e-post: info@hd-wireless.se 

 
Färögatan 33 
164 51 Kista 
www.hd-wireless.se 

 



H&D WIRELESS GENOMFÖR EN FÖRETRÄDESEMISSION SIDA 2 

1. Med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 29 september 2016 och med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt, en riktad nyemission (övertilldelning) av högst 300 000 aktier av serie B 

innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 15 000 kronor för ersättning till de tecknare 

som ingått garantiförbindelse med bolaget i samband med företrädesemissionen. 

2. Med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 29 september 2016 och med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt, en riktad nyemission av högst 300 000 aktier av serie B innebärande en 

ökning av aktiekapitalet med högst 15 000 kronor till de tecknare som tecknat aktier som inte 

redan är delregistrerade och som har identifierats som lämpliga investerare av styrelsen i samband 

med företrädesemissionen. 

Investerarträffar: 

• 20 november, 17:00 - Göteborg Corporate Finance Techkväll; Scandic Rubinen, 

Kungsportsavenyen 24, Göteborg. OSA till info@gcf.se 

• 27 november, 08:00 – Aktiespararnas Stora Aktiedag; Svenska Mässan, Göteborg. 

• 29 november, 18:00 – Bolagspresentation; Bolagets lokaler i Kista Science Tower, Stockholm. 

• 5 december, 12:00 – Aktiespararnas Aktielunch; Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm 

• 5 december, 18:00 – Bolagspresentation Birger Jarlsgatan 2, 3TR, Stockholm 

 

Kista den 20 november 2017 

H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) 

För mer information vänligen kontakta  

VD Pär Bergsten, Telefon 08 551 184 60 eller investors@hd-wireless.se 


