Falkenberg den 1 april 2014

PRESSMEDDELANDE

TiksPac: Sista dag för handel med BTU
Sista dag för handel med BTU (betalad tecknad units) kommer att äga rum den 8 april 2014 och
stoppdagen är den 11 april 2014. BTU kommer att omvandlas till konvertibler den 15 april
2014. Konvertibler av serie KV 1 kommer att bli föremål för handel på AktieTorget från och
med den 22 april 2014.
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, vilket innebär att aktiekapital kan komma att öka med högst 228 571,40 kronor
och lägst 114 285,7 kronor, för det fall samtliga konvertibler konverteras till aktier. Skulle
konvertering inte ske löper konvertibellånet till betalning i mars 2016.
Villkor i korthet:
Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2016 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.
Lånet löper med 10,00 procent årlig ränta från och med den 1 april 2014 till och med förfallodagen.
Ränta utbetalas två gånger per år, med första utbetalningsdag den 30 september 2014. Handel med
konvertibler sker på AktieTorget under perioden 22 april 2014 − 24 mars 2016.
Konverteringskursen skall uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för
aktien enligt Aktietorgets officiella kursstatistik under den period om 20 handelsdagar som slutar två
(2) bankdagar innan respektive konverteringsperiod börjar. Teckningskursen skall avrundas till
närmaste heltal öre. Teckningskursen skall inte understiga 3,50 kronor per aktie och inte överstiga
7,00 kronor per aktie.
Konverteringsperiod ett - 8 maj 2014 till och med den 22 maj 2014
Konverteringsperiod två - 7 november 2014 till och med den 21 november 2014
Konverteringsperiod tre - 8 maj 2015 till och med den 22 maj 2015
Konverteringsperiod fyra - 12 februari 2016 till och med den 26 februari 2016
Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga via www.tikspac.eu.
Corpura AB har agerat rådgivare och Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut i
samband med emissionen.
För ytterligare information:
Stig-Arne Mårtensson, VD
TiksPac AB (publ)
Tel. 070-582 55 93
stig-arne.martensson@tiks.se
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.

