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REHACT AB godkänns för listning på NASDAQ OMX First
North samt offentliggör godkänt prospekt och
kurspåverkande information med anledning av den
kommande företrädesemissionen
REHACT AB har som tidigare meddelats ansökt om listning på NASDAQ OMX First North.
NASDAQ OMX har idag meddelat att bolaget är godkänt för listning per den 11 november
2013. Finansinspektionen har även meddelat att det prospekt som bolaget lämnat in i
samband med företrädesemissionen är godkänt. Prospektet innehåller ekonomisk
information per 2013-08-30 som inte tidigare offentliggjorts.
Godkännande för handel på First North
REHACT AB (publ) (”REHACT” eller ”Bolaget”) har godkänts för handel på NASDAQ OMX First
North (”First North”). Sista handelsdag på AktieTorget är den 8 november 2013 och första
handelsdag på First North är den 11 november 2013.
REHACT kommer fortsatt att handlas under kortnamnet REHA B med nuvarande ISIN-kod
SE0005498557. Mangold Fondkommission AB kommer att agera som Bolagets Certified
Adviser på First North.
Offentliggörande av godkänt prospekt och kurspåverkande information
Finansinspektionen har under förmiddagen meddelat att det prospekt som bolaget
upprättat med anledningen av företrädesemissionen nu är godkänt. I prospektet, som finns
tillgängligt på nedanstående länk, samt på REHACTs hemsida, finns information som av
styrelsen bedömts potentiellt kunna vara kurspåverkande. På sid 39 presenteras viss
finansiell information per den 30 augusti 2013. Bland annat anges att summa eget kapital
uppgick till 12 132 133 SEK och nettoskuldsättningen uppgick till 2 434 855 SEK.
Prospektet finns tillgängligt på Mangolds hemsida:
http://www.mangold.se/MangoldOnline/Erbjudanden/Rehact_2013/erbjudandet.html
samt på REHACTs hemsida:
www.rehact.se
Ytterligare information
Direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare i REHACT kommer att erhålla ett
informationsbrev och en informationsfolder per post omkring den 11 november 2013.
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Finansiell och legal rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och Baker & McKenzie
Advokatbyrå KB är legal rådgivare i transaktionen.
För ytterligare information:
Svante Bengtsson, VD, REHACT AB
Tel: +46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se
REHACT AB (publ) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet
av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges
internationellt mest prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget
utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT är
medlem i Sweden Green Building Council och Swedish American Green Alliance. År 2011 utsågs REHACTs VD,
Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på
AktieTorget.
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VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande eller information häri får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras i
eller till, och riktar sig inte till personer med hemvist eller som befinner sig i, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Schweiz, Singapore, eller Sydafrika, eller något annat land eller någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att köpa
eller sälja teckningsrätterna, aktierna eller de betalda tecknade aktierna, och får inte reproduceras på något sätt, i sin
helhet eller delvis.
Informationen om Företrädesemissionen i detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat
sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i REHACT. Ett prospekt om Företrädesemissionen kommer
att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter att Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet
kommer det att offentliggöras, och hållas tillgängligt bland annat på REHACTs hemsida.
Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål
för restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande, eller information häri, varken utgör, eller utgör del av, ett erbjudande om att sälja aktier eller
andra värdepapper, eller en uppmaning om att köpa eller teckna aktier eller andra värdepapper, i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, eller Sydafrika, eller annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande,
uppmaning om att köpa, teckna eller sälja aktier eller andra värdepapper, skulle kräva ytterligare prospekt eller
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering
eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.
Teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna och de nya aktierna har inte och kommer inte att registreras i enlighet
med United States Securities Act från 1933 i dess senaste form (”Securities Act”) eller i någon jurisdiktion utanför Sverige.
Värdepapper får, i avsaknad av sådan registrering, inte erbjudas eller överlåtas inom USA eller till s.k. U.S. persons (enligt
definition i Regulation S i Securities Act) annat än med tillämpningen av ett undantag från, eller genom en transaktion som
inte omfattas av registreringskraven i Securities Act.
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