24h Techn
nologiees genoomför garan
nterad
företrädessemission
Styrelssen i 24h Technologi
T
ies AB (pu
ubl) väljer att utnytttja bemynd
digandet från
f
den ord
dinarie boolagstämm
man och geenomför en
n garanterrad företräädesemissiion om
2,5 mk
kr. Syftet med
m nyemiissionen ärr att finan
nsiera bola
agets fortsaatta expan
nsion
utomlaands.
Styrelseen i 24h Tecchnologies AB
A (publ) hhar beslutat genomföra en kontanteemission om
m
maximaalt 50 000 000 aktier med
m företrädeesrätt för beefintliga akttieägare. Akktier som ej tecknas
med förreträdesrätt skall erbjud
das till aktieeägare som anmält sig för
f teckningg av aktier utan
u
företräddesrätt. Emissionen gen
nomförs till kursen 0,05
5 kr per aktiie och tillföör bolaget to
otalt 2,5
miljoner kronor vidd full teckniing, före avddrag för em
missionskosttnader. Teckkningsperio
oden
löper fråån den 4 julli 2011 till och
o med denn 18 juli 2011. Efter geenomföranddet av den nu
n
beslutadde nyemissiionen komm
mer antalet aaktier att up
ppgå till 148
8 149 206 viid full teckn
ning.
Efter em
missionen motsvarar
m
dee nya aktiernna maximallt 50 % av kapitalet
k
ochh rösterna i 24h.
Emissioonen genom
mförs för att finansiera bbolagets forrtsatta arbete med att exxpandera 24
4h på
befintligga och nya marknader.
m
Tecknin
ngsförbind
delser och emissionsga
e
aranti
Teckninngsförbindeelser från hu
uvudägare hhar lämnats om
o teckning
g motsvarannde cirka 1,,5 mkr.
Vidare hhar ytterligaare garantiååtaganden om
m 1 mkr haar erhållits från
fr ett konssortium besttående
av nya iinvesterare samt befintliga aktieäggare.
Preliminnär tidsplann företrädeseemission:
1 juli 20011: Avstäm
mningsdag
4 juli 20011: Offentlliggörande av IM
4 juli 20011 – 18 julli 2011: Tecckningsperiood
ca 22 juuli 2011: Tillldelning occh avräkninggsnotor
Styrelseen

För merr informatioon kontakta::
Jonas L
Litborn
VD
jonas.littborn@24httechnologiees.com
+46 70 640 07 40
h Technoloogies AB (publ)
Om 24h
24h Tecchnologies AB
A (publ) är
ä en svenskk media disttributionslev
verantör meed kontor i
Stockhoolm, Manilaa och Jakarta. Genom vvideo-on-demand, peer-to-peer, livve streaming
g och
mobila applikationer distribuerar 24h utläändskt och lokalt
l
inneh
håll globalt. Genom bollagets
supernoode teknologgi kan 24h distribuera
d
vvideo i miljöer med exttremt låg baandbred.
24h Tecchnologies AB
A (publ) är
ä listat på A
Aktietorget.

