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Spridningsemissionen i Swemet övertecknad – tillförs 6 MSEK
och 430 nya aktieägare
I den avslutade spridningsemissionen i Swemet AB (publ) (”Swemet” eller ”Bolaget”), för vilken
teckningsperioden löpte mellan 26 september – 10 oktober 2016, inkom teckningar om 4 500 310 b-Baktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 176 procent.
Bolaget tillförs genom spridningsemissionen över 430 nya aktieägare och erhåller ca 6,0 mkr i
emissionslikvid före emissionskostnader. 2 553 191 B-aktier tecknades och tilldelades i emissionen till
teckningskursen 2,35 SEK per aktie.
Syftet med emissionen var att bredda ägarbasen samt tillföra Bolaget kapital.
Det totala antalet aktier i Bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 15 416
358 aktier, fördelat på 1 286 317 A-aktier och 14 130 041 B-aktier. Genom emissionen ökar
aktiekapitalet i Bolaget till 1 541 635,80 kr.
Tidplan
Avräkningsnotor skickas ut till de som erhållit tilldelning

13 oktober 2016

Likviddag för avräkningsnotor

18 oktober 2016

Första dag för handel i BTA

18 oktober 2016

Rådgivare
Mangold Fondkommission agerade emissionsinstitut och Advokatfirman Westermark Anjou agerade
legal rådgivare i spridningsemissionen.
För mer information:
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se
Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och
Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i
första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom
den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa
komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats
av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya
standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt
kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.
Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

Viktig information
Denna information är sådan information som Swemet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2016 kl. 14:00 CET.

