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Stockholm den 21 mars 2013 (Aktietorget: COMQ)

Commodity Quest genomför en riktad nyemission
Commodity Quest genomför en riktad nyemission av aktier om 10,5 Mkr
och teckningsoptioner som kan inbringa ytterligare 10,2 Mkr
Styrelsen för Commodity Quest AB (publ) (”Commodity Quest” ”Bolaget”) har idag
beslutat om en riktad nyemission av 3 000 000 aktier och 3 000 000 teckningsoptioner.
Teckningskursen på 3,50 SEK per aktie innebär en premie på fyra procent från den
volymvägda kursen de senaste 10 handelsdagarna. Teckningsoptionerna löper till den
30 september 2014 och ger rätten att teckna en ny aktie för 3,40 SEK. Emissionen tillför
initialt bolaget 10,5 MSEK före emissionskostnader och ytterligare 10,2 MSEK vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna.
Emissionen tecknades av sju investerare varav fyra av dem stod för 2,8 miljoner aktier.
"Vi är mycket nöjda med att kunna genomföra en emission som ligger över den
genomsnittliga kurs aktien handlats för i marknaden den senaste tiden. Vi har fått in
långsiktiga investerare som har sett den stora substansrabatten som aktien handlas till.
Vi hoppas kunna höja substansvärde och förhoppningsvis sänka rabatten under året,
vilket blir gynnsamt för aktiekursen. Vi valde att göra en riktad emission framför en
företrädesemission, då priset per aktie i emissionen bedömdes fördelaktigt. Pengarna
ska användas för att stärka vår position som huvudägare i Benchmark Oil & Gas och
eventuella nya och strukturella investeringar", säger Pål Mörch, VD.
Emissionen av aktier medför en aktieutspädning om cirka 22 procent. Genom
emissionen ökar antalet aktier i Commodity Quest med 3 000 000 från 10 478 521 till
13 478 521 och aktiekapitalet ökar med cirka 10 200 001 kr från cirka 35 626 974 kr till
cirka 45 826 974 kr.
Emissionen har genomförts med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 12
maj 2012 och syftet med emissionen är att täcka Bolagets kapitalbehov.
Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare åt Commodity Quest i
samband med den riktade emissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta: Pål Mörch, VD Commodity Quest AB
(publ) Tel: 08-120 66 130

Om Commodity Quest
Commodity Quest har som affärsidé att genom ett aktivt ägande i företag inom råvaruoch energisektorn inneha en väl diversifierad portfölj av investeringar vilka tillsammans
skall skapa mervärde för aktieägarna. Bolaget har idag större delen av sina investeringar
i aktier i företag verksamma inom guld, sand samt olja och gas. Commodity Quest är
sedan januari 2011 noterat på Aktietorget och har cirka 4 000 aktieägare.

