
 

 
ÅAC nyemission övertecknad 

 
2019-06-10 ÅAC Microtec AB  
ÅAC Microtec AB:s (publ) (”ÅAC” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna 
(”Företrädesemissionen”) har avslutats. Intresset var stort och sammanlagt tecknades Företrädesemissionen 
till 139 procent. Bolaget tillförs därmed 82,5 MSEK före emissionskostnader. 
 
Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 3 juni 2019 och sammanställningen visar att 
25 682 168 aktier, motsvarande 93,43 procent, tecknades genom stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget 
intresseanmälningar om teckning av ytterligare 12 534 775 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 
45,60 procent. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och ÅAC kommer tillföras 82,5 MSEK före 
emissionskostnader. Inga emissionsgarantier kommer tas i anspråk. Besked om tilldelning av aktier som 
tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier via 
avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive 
förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet 
med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som 
offentliggjordes den 17 maj 2019. 
 
”Vi är oerhört glada över det stora intresset att investera i ÅAC och vill tacka för förtroendet hos befintliga 
aktieägare och hälsa nytillkomna aktieägare välkomna. Året har börjat i ett högt tempo och emissionslikviden 
kommer att ytterligare accelerera ÅAC förmåga och kapacitet att ta en ledande ställning inom den 
framväxande New Space-marknaden”, säger Mats Thideman, CFO på ÅAC.  
 
Antal aktier och aktiekapital 
Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 
1 099 517,24 SEK till sammanlagt 3 848 310,40 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer öka med 27 487 931 aktier 
till totalt 96 207 760 aktier.  
 
Handel med BTA  
Handel med betald tecknad aktie (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Premier fram till veckan efter att 
Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske 
under vecka 25, 2019.  
 
Rådgivare 
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till ÅAC i samband 
med Företrädesemissionen. 
 
FÖR MER INFORMATION: 
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com och www.clyde.space eller kontakta:  
CFO Mats Thideman, investor@aacmicrotec.com  
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aacmicrotec.com  
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s 
förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående 
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 juni 2019 kl. 13:15 CET. 
 
 
 



 

 
OM ÅAC MICROTEC 
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av 
satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går 
att anpassa efter kundernas behov. ÅAC:s helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med 
en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar ÅAC ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och 
småsatelliter. 
 
Certified Adviser 
ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier. Bolagets Certified Adviser är G&W 
Fondkommission, e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50. 


