Falkenberg den 14 mars 2014

PRESSMEDDELANDE

TiksPac: TiksPac ABs företrädesemission tecknad till cirka 204 %
Företrädesemissionen av konvertibler i TiksPac AB (publ) avslutades den 12 mars 2014.
Emissionen tecknades till cirka 16,3 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 204 %.
TiksPac tillförs 8 MSEK före emissionskostnader vilket innebär att TiksPac nu kan återbetala
tidigare lån. Genom konvertibeln hoppas TiksPac att löpande konverteringar, av konvertibeln
till aktier, på sikt kan förbättra Bolagets resultat ytterligare. Genom emissionen nyemitteras
8 000 000 konvertibler.
Totalt inkom anmälningar motsvarande 16 305 347 kronor. 7 657 505 konvertibler (cirka 96 procent
av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas konvertibler
utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut den
17 mars 2014. Tecknare som inte får tilldelning erhåller ingen avräkningsnota.
Om samtliga konvertibler utnyttjas för konvertering kommer skulden att omvandlas till aktier. Då
konverteringskursen är rörlig kommer antalet aktier i Bolaget ökas med högst 2 285 714 aktier och
lägst 1 142 857 aktier för det fall samtliga konvertibler konverteras till aktier. Skulle konvertering inte
ske löper konvertibellånet till betalning i mars 2016.
Handel med betalda tecknade units (BTU) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats
av Bolagsverket vilket beräknas ske i början av april 2014. Handel med konvertibler sker på
AktieTorget under perioden 22 april 2014 − 24 mars 2016.
Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga via www.tikspac.eu.
VD Stig-Arne Mårtensson kommenterar:
Vi är inne i en väldigt intressant period med ett väsentligt förbättrat resultat, många nya tecknade avtal
och en pågående expansion. Genom konvertibelemissionen hoppas vi på sikt kunna förbättra TiksPacs
resultat ytterligare. Jag vill passa på att tacka alla nya och befintliga aktieägare för ett fantastiskt stöd.
Corpura AB har agerat rådgivare och Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut i
samband med emissionen.
För ytterligare information:
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Kort om TiksPac AB (publ)
Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på
ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det
aktuella området (uppdragsgivarna). Verksamheten finansieras av företag (sponsorkunder) som mot en
avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar engagemang för sin lokala miljö.
Tjänsten är kostnadsfri för uppdragsgivarna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av
stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av
stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar.

