1 (2)

AdCityMedia är godkända för handel på Nasdaq First North efter
genomförd spridningsemission samt offentliggör bolagsbeskrivning
A City Media AB (publ) (”AdCityMedia” eller ”Bolaget”) har slutfört erbjudandet till
allmänheten i Sverige om att teckna aktier och teckningsoptioner i Bolaget
(”Erbjudandet”), varvid aktier till ett värde om cirka 5 MSEK emitteras, inför noteringen
på Nasdaq First North (”First North”).
Bolaget har beslutat om tilldelning av anmälda aktier och teckningsoptioner, varvid syftet har
varit att uppnå erforderlig spridning av ägandet för att möta First Norths spridningskrav och
uppnå en så god likviditet i aktien som möjligt. Sammanlagt tilldelas 86 207 aktier och 43 103
teckningsoptioner. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota
idag den 27 november 2015. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på
avräkningsnotan senast den 1 december 2015. Första dag för handel på First North är den 2
december 2015.
Erbjudandet omfattade maximalt 172 414 aktier till ett pris om 58 SEK per aktie, vilket
motsvarar cirka 10,0 MSEK. Anmälningar motsvarande cirka 50 procent av storleken på
Erbjudandet inkom vilket tillför AdCityMedia ett kapital om cirka 5,0 MSEK. Efter Erbjudandet
har Bolaget cirka 160 aktieägare och efter kontraktering av Mangold Fondkommission AB som
likviditetsgarant uppfyller Bolaget spridningskravet på First North. Bolagets teckningsoptioner
avses tas upp till handel på First North, första dag för handel meddelas vid senare tillfälle i
december i samband med att registrering hos Bolagsverket är färdigställt.
Bolagsbeskrivning finns att tillgå på Bolagets hemsida investor.adcitymedia.com.
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Axelsson, VD
Mail: anders.a@adcitymedia.com
Telefon: +46 70 966 00 86
Kort om Bolaget:
AdCityMedia är verksamt inom mediabranschen och är idag ledande i Sverige inom segmentet
digital utomhusreklam i storformat. Bolagets reklamytor finns fördelade på över 260 platser i
Sverige och erbjuder bolag en möjlighet att få en bred exponering av sina
marknadsföringskampanjer i realtid. AdCityMedias breda utbud har medfört att Bolaget
förmedlat reklamytor åt ett stort antal multinationella koncerner. För mer information,
vänligen besök Bolagets hemsida www.adcitymedia.com. Mangold Fondkommission AB, tel 08
5030 1550 kommer vara Bolagets Certified Adviser.
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VIKTIG INFORMATION
Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.
Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig
direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras,
reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att
efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

