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Pressmeddelande 15 augusti 2013 
 

Kommuniké från extra bolagsstämma 

den 14 augusti 2013. 
Enligt kallelse publicerad den 23 juli 2013 i Dagens Industri och i Post och 
Inrikes  tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls extra bolagsstämma i 
Hexatronic Scandinavia AB (publ) den 14 augusti 2013. 

Hexatronic har enligt tidigare pressmeddelande tecknat avtal om förvärv av 100% av 
aktierna i The Blue Shift AB,556574-2862. Förvärvet är ett led i att bygga en 
teknikhandelskoncern inom Hexatronic Scandinavia AB (publ). 
 

Styrelsen i Hexatronic fick därför på stämman ett bemyndigande att med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt intill nästkommande ordinarie bolagsstämma fatta beslut om 
nyemission av högst 1 440 000 aktier varvid aktiekapitalet kommer att öka med högst    
72 000 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemitterade 
aktier skall användas vid bolagets förvärv av The Blue Shift AB.  
 
Vidare beslutade stämman att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om 
nyemission av max 720 000 teckningsoptioner vilka skall berättiga till teckning av högst 
720 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 36 000 kr. Rätt att 
teckna teckningsoptionerna skall tillkomma ägarna i The Blue Shift AB.  
 
Hisings Backa den 14 augusti 2013 . 
 
Gert Nordin 
Verkställande Direktör 
Hexatronic Scandinavia AB 
Org nr 556168-6360 
Exportgatan 47 b 
422 46 Hisings Backa 
Tel: 031-7425330 
 
För eventuella frågor kontakta: 
 

• Göran Nordlund, Styrelseordförande 070-433 13 20 
• Gert Nordin, Verkställande Direktör 070-858 34 20 

Hexatronic är en teknikhandels-koncern. I koncernen finns bolagen Hexatronic, Memoteknik och LEDventure. 

Hexatronic (Göteborg) och Memoteknik (Skellefteå) utvecklar, marknadsför och levererar produkter och 

komponenter för bredbandskommunikation. Dessa bolag säljer sina produkter till operatörer, nätägare, 

återförsäljare och systemintegratörer. LEDventure (Göteborg) marknadsför och säljer LED skärmar och system 

för de publika rummet. Kunderna är företag och offentlig förvaltning. Koncernen har sitt säte i Göteborg och 

har 15 st anställda. Hexatronic kommer att omsätta ca 75-80 mkr under räkenskapsåret 2012/13 och förväntas 

att växa kraftigt under lönsamhet under de närmaste åren. För mer information se www.hexatronic.se.  


