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Pressmeddelande 18 november 2013 
 

Kommuniké från extra bolagsstämma den 18 november 2013 
 

Enligt kallelse publicerad den 4 november 2013 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar 

samt på bolagets hemsida, avhölls extra bolagsstämma i Hexatronic Scandinavia AB (publ) den 

18 november 2013.  

 

Hexatronic har enligt tidigare pressmeddelande tecknat avtal om förvärv av förvärv av Ericssons 
telekomkabelverksamhet i Hudiksvall. Förvärvet är ett led i att fortsätta bygga en teknikhandelskoncern 
inom Hexatronic Scandinavia AB (publ).  

Stämman beslutade därför att genomföra en företrädesemission på följande villkor: 

En (1) innehavd aktie berättigar aktieägaren till 1 teckningsrätt. 7 teckningsrätter berättigar till teckning av 
3 aktier till en teckningskurs om 3,00 kronor per aktie, vilket innebär att högst 6 402 857 aktier kommer att 
emitteras och att Hexatronic tillförs högst 19 208 571 kronor före emissionskostnader.  

För att möjliggöra en större spridning av ägandet beslutade stämman att aktier som ej tecknats av 
befintliga aktieägare kunna tecknas av investerare som ej är aktieägare i Hexatronic och som sålunda ej 
innehar teckningsrätter. Nya aktieägare erbjuds att teckna aktier för max 10 000 kr per person/företag. De 
nya aktierna skall berättiga till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskapsår. 

Tidplanen för företrädesemissionen reviderades något jämfört med den tidigare offentliggjorda för att 
säkerställa likvid innan julhelgen och ser ut enligt följande: 

 
 • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 25 november 2013. 
• Sista dag för handel i Hexatronic Scandinavias aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 20 
november 2013. 
• Information avseende Företrädesemissionen avses offentliggöras den 28 november 2013. 
• Teckningsperioden äger rum mellan 28 november-12 december 2013. 
• Handel med teckningsrätter äger rum mellan 28 november-9 december 2013. 
• Handel med BTA äger rum från och med 28 november 2013 till dess att emissionen är registrerad på 
Bolagsverket. 
 
Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet. Garantikonsortiet har, för att tillfälligt stärka bolagets 

likviditet, lånat pengar till Bolaget. Stämman beslutade att dessa lån kan kvittas mot aktier i 

företrädesemissionen givet att garantikonsortiet får en tilldelning i emissionen som minst motsvarar 

inlånat belopp. Villkoren är de samma som i företrädesemissionen. 

 

Vidare beslutade stämman att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en riktad 
nyemission av sammanlagt högst 1 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kommer att öka med högst 50 000 
kronor. Emissionskursen skall vara 3,00 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att 
skapa ett långsiktigt engagemang hos nya och gamla befattningshavare vilket kan förväntas öka intresset 
för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Rätt att teckna aktierna skall tillkomma ledande 



 
  

 

befattningshavare i Hexatronic-koncernen samt det garantikonsortium som har garanterat emissionen upp 
till 1 791 429 kr. 

De nya aktierna skall berättiga till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskapsår. 
Teckning av aktier skall ske senast den 28 november 2013 och betalning för aktierna skall ske senast den 6 

december 2013. Enligt pressmeddelande den 12 november 2013 har ledande befattningshavare i 

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB preliminärt tecknat sig för hela emissionsbeloppet varför 

tilldelning till garantikonsortiet ej förväntas att ske. 

 

Stämman beslutade även att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en nyemission av 
max 1 500 000 teckningsoptioner vilka skall berättiga till teckning av högst 1 500 000 aktier motsvarande 
en utspädningseffekt (efter genomförda nyemissioner ovan) på mindre än 7% och varvid aktiekapitalet kan 
komma att öka med högst 75 000  kr. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma ledande 
befattningshavare i Hexatronic-koncernen. Teckningsberättigade skall för varje option erlägga en premie 
enligt marknadsmässiga villkor i enlighet med Black-Scholes formel. Värderingen skall göras på en månads 
genomsnittlig volymviktad kurs innan affären med Ericsson offentliggjordes. 

  

Teckning skall ske senast 31 december 2013. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av 
aktier skall äga rum under tiden 1 december 2016 – 31 december 2016. Teckningskursen skall vara 5,00 kr 
per aktie. De nya aktierna ger rätt till utdelning tidigast räkenskapsåret 2016-09-01-2017-08-31. 

 

Samtliga beslut var enhälliga. 
 

Hisings Backa den 18 november 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 25 st anställda. Hexatronic 

omsatte proforma ca 100 mkr under räkenskapsåret 2012/13 och förväntas att bli 3 gånger så stort vad gäller 

omsättning, vinst och antal anställda i och med förvärvet av verksamheten i Hudiksvall som förvärvas av Ericsson. För 

mer information se www.hexatronic.se.  

 

http://www.hexatronic.se/

