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Free2move Holding AB genomför nyemission om 4 MSEK med företrädesrätt för 
aktieägarna. 

Vid bolagsstämman i Free2move Holding AB (publ), den 22 januari 2013 fattades beslut om 
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 81 339 330 aktier. Även 
allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. Fulltecknad emission tillför Bolaget högst 
4 066 966,50 kronor före emissionskostnader. 
 
Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 24 januari 
2013. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 25 
januari 2013. 
 
Emissionserbjudandet i sammandrag: 
Villkor: 
En (1) befintliga aktie i Free2move Holding berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. För 
varje (1) per avstämningsdagen den 29 januari innehavd aktie, erhålls tre (3) teckningsrätter. 
En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för 
investerare att teckna aktier utan företrädesrätt. 
 
Teckningskurs: 0,05 SEK per aktie 
Avstämningsdag: 29 januari 2013 
Teckningstid: 31 januari – 15 februari 2013 
Handel med teckningsrätter:  31 januari – 12 februari 2013 
Handel med BTA  31 januari 2013 fram till dess att nyemissionen registreras av  
 Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av mars 2013. 
Antal aktier i erbjudandet  Högst 81 339 330 stycken 
Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier, vid teckning utan stöd av  
 teckningsrätter. 
Antal aktier innan emissionen: 27 113 100 aktier, varav 8 772 500 är under registrering 
ISIN-Kod  SE0001907783 
Handelsbeteckning  F2MMTF 
 
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden 
Ett konsortium av aktieägare och externa investerare har, utan annan kostnad för Bolaget än 
ränta för den del av det garanterade beloppet som inbetalts till Bolaget, för den tid som 
detsamma disponeras, avlagt teckningsåtagande och teckningsgarantier motsvarande 2 000 
000 kronor. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Anders Johan Johansson 
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Telefon: +46 35 15 22 60 
E-post: aj.johansson@free2move.se 
 


