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XAVITECHS FÖRETRÄDESEMISSION
ÖVERTECKNADES
PRESSMEDDELANDE
Härnösand, 10 juli 2019
I Xavitech ABs företrädesemission som avslutades den 5 juli 2019, anmäldes teckning till totalt cirka 7,5
MSEK, motsvarande en överteckning med 126 procent. De nya aktierna har tecknats med företrädesrätt
till ca 38,7 % och efter tilldelning tecknats utan företrädesrätt till 61,3 %. Bolaget kommer därmed att
utge maximala 2 967 221 nya aktier och tillföras cirka 5,5 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,4
MSEK. All teckning har skett mot kontant betalning och till ingen del genom kvittning av fordran.
- Tack till alla som har deltagit i emissionen och därmed visat sitt stöd för vår kommunicerade mer
fokuserad affärsplan och färdplan mot lönsamhet, säger VD Henrik Sjöström.
Styrelsen har fattat beslut om tilldelning av aktier som tecknas utan företräde och avräkningsnotor
med gjord tilldelning, kommer att skickas till alla med betalningsinstruktion för dessa aktier.
Handel i betalda tecknade aktier (XAVI MTF BTB), ISIN SE 0012740280, kan ske fram till dess att
emissionen registrerats, varvid dessa efter meddelande om sista handelsdag via pressmeddelande
omvandlas till ordinarie aktier.
Antal aktier och aktiekapital
Vid registreringen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att ökas med 890 166,30 SEK, från 890 166,30
SEK till 1 780 332,60 SEK. Antalet aktier kommer att ökas med 2 967 221 aktier, från 2 967 221 aktier till
5 934 442 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 50 procent av samtliga aktier.
Rådgivare och emissionsinstitut har varit Mangold Fondkommission AB.
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Kort om Xavitech
Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för
närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska
produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande
livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar,
utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den
inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.
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