Stockholm 19 december, 2013

INVISIO genomför riktad nyemission om 5,7
MSEK
Styrelsen för INVISIO Communications AB ("INVISIO" eller "Bolaget) har per
den 19 december 2013 beslutat om en riktad nyemission till en mindre grupp
investerare om totalt 1 300 000 aktier, motsvarande cirka 3,2 procent av det
totala antalet utestående aktier i Bolaget. Teckningskursen är 4,40 SEK per
aktie, vilket svarar mot 30 dagars volymviktad kurs med ett avdrag om knappt 5
procent. Nyemissionen tillför Bolaget sammanlagt cirka 5,7 MSEK före
emissionskostnader. Efter ökning med 1 300 000 aktier är det nya antalet aktier
i bolaget 42 240 161.
Bakgrunden till emissionen är följande. Varje år sedan strategiomläggningen 2008 har
INVISIO ökat sin omsättning och för årets första nio månader 2013 har den fördubblats.
Utsikterna för 2014 ser mycket goda ut, och verksamheten förväntas bli vinstgivande
från och med första kvartalet 2014. Stigande omsättning medför alltid en viss ökning av
kapitalbindningen, men Bolagets ledning har framgångsrikt arbetat i samråd med
leverantörer och kunder för att begränsa kapitalbindningen.
Styrelsen erhöll vid årsstämman 2013 ett bemyndigande att utge högst 3 800 000 aktier.
Under året har styrelsen arbetat med att dels stärka den långsiktiga lånefinansieringen i
bolaget, dels öka det egna kapitalet genom att ta bemyndigandet i anspråk. 2 500 000
aktier emitterades i oktober 2013 och resterande delen av bemyndigandet tas nu i
anspråk för att inför 2014 ytterligare stärka INVISIOs finansiella ställning; det nu
utnyttjade bemyndigandet är således sista delen i den finansieringsplan som styrelsen
arbetat med under året. INVISIOs bankfinansiering har också stärkts. Bolaget har
numera, efter det att en amortering om 2,5 MSEK skett, dels ett treårigt lån om 10 MSEK
med amortering from 2015, dels en checkkredit om 10 MSEK.
Sammantaget har därmed en balanserad och långsiktig finansiering åstadkommits .
Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till INVISIO i samband med emissionen.
För ytterligare information, kontakta:
Lars Højgård Hansen, vd för INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 77 22
E-mail: lhh@invisio.com

Om INVISIO Communications AB
INVISIO Communications AB är ett publikt företag som är noterat på NASDAQ OMX First North Premier
Segment (IVSO), en alternativ aktiemarknad på NASDAQ OMX Stockholm. INVISIO är specialiserat inom
röstkommunikation under svåra förhållanden. Företaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer
kommunikationslösningar som avancerade headset, kontrollenheter och kringutrustning för användning med
tvåvägsradio, framförallt av professionella användare som ofta verkar i krävande miljöer. Kunderna finns bland
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annat inom militär och militära specialstyrkor, polis och insatsstyrkor, räddningstjänst, säkerhetsbranschen och
industrier världen över. Mer information finns på företagets hemsida www.invisio.com. Mangold
Fondkommission AB är certifierad rådgivare för INVISIO Communications AB.

