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Hexatronic genomför nyemission av aktier genom kvittning 
 
Hexatronics styrelse har med stöd av årsstämmans bemyndigande fattat beslut om en nyemission av 
17 865 aktier. Aktierna skall kunna tecknas med olika delar av Sven Wiedemann, Hans-Peter Baisch och Arno 
Krüger, säljarna av aktierna i Opternus GmbH som Hexatronic förvärvade i november 2018. Betalning skall 
ske genom kvittning. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det är fråga om en 
kvittningsemission. 
 
Som likvid för aktierna ska Sven Wiedemann, Hans-Peter Baisch och Arno Krüger kvitta deras fordran på 
Hexatronic om ca 11 085 700 kronor som avser den tilläggsköpeskilling som Wiedemann, Baisch och Krüger 
enligt aktieöverlåtelseavtalet är berättigade till för perioden oktober 2018 till december 2019. 
 
Enligt aktieöverlåtelseavtalet avseende förvärvet av Opternus GmbH skall 10 procent av tilläggs-
köpeskillingen erläggas i aktier i Hexatronic. Tilläggsköpeskillingen har i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet 
fastställts per Opternus GmbH bokslutsdag, den 31 december 2019, enligt en överenskommen formel. 
Teckningskursen motsvarar den genomsnittliga slutkursen för Hexatronicaktien 30 handelsdagar före den 31 
december 2019 och uppgår till 62,053 kronor. Genom nyemissionen kommer Hexatronics aktiekapital att 
öka med 893,25 kronor. 
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Henrik Larsson Lyon 

VD Hexatronic Group 

För eventuella frågor kontakta: 
• Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00 

 
 
 
 
Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och 
systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av 
innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som 
Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate®, FibreHub™, Matrix, DCIO™, Basic Broadband™ och Wistom®. Hexatronic 
har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Kina, Nya Zeeland och 
USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se 
www.hexatronicgroup.com. 
 
 
 


