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H&D WIRELESS FÖRETRÄDESEMISSION TECKNADES TILL 170%  
 
Nasdaq First North Growth Market listade bolaget H&D Wireless Sweden Holding AB 
(”H&D Wireless” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission som löpte från och 
med den 10 januari 2022 – 24 januari 2022 tecknades till 170%. Företrädesemissionen 
kommer tillföra H&D Wireless cirka 11,6 MSEK före emissionskostnader.  

 

H&D Wireless har, med stöd av beslut från bolagsstämman 2021-05-07 och med iakttagande av 

aktieägarnas företrädesrätt, genomfört en företrädesemission av 57 991 882 aktier, fördelat på 2 

600 000 A-aktier och 55 391 882 B-aktier till en teckningskurs om 0,20 kronor per aktie vilket 

innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 2 899 594,1 kronor. Totalt mottog Bolaget 

teckningsanmälan motsvarande 98 511 127 50 aktier varav 51 004 000 aktier med företrädesrätt 

och 47 515 859 aktier utan företrädesrätt vilket innebär att företrädesemissionen tecknades till 

170%. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed ej tas i anspråk. 

Totalt efter registrering av samtliga ovanstående nyemitterade aktier kommer det finnas 231 967 

530 aktier. Aktiekapitalet kommer öka med 2 899 594,1 kronor till 11 598 376 kronor. Smärre 

justeringar i ovan angivna aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering 

hos Bolagsverket.  

Genom denna företrädesemission har Bolaget innan emissionskostnader tillförts cirka 11,5 MSEK. 

Emissionskostnaderna uppskattas till cirka 2 MSEK. 

 

”Vi i ledning och styrelse tackar för förtroendet från våra aktieägare och vi är glada att man ser 

potentialen i bolaget. Vi tror att 2022 kommer bli ett bättre år!” – Pär Bergsten, CEO 

 

Finansiell rådgivare 

Göteborg Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare till H&D Wireless i samband med 

företrädesemissionen.  

Emissionsinstitut 

Aqurat Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen. 

 

 



 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

H&D Wireless AB, Pär Bergsten, CEO. 

Tel +46-708-274557, +46-8-551 18 460 

E-post: investors@hd-wireless.se  

Hemsida: www.hd-wireless.com 

 

Om H&D Wireless 

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med 
molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för 
IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska 
processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin 
Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MES systemet Casat™ i koncernen. Bland Casat™-kunderna kan 
nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i 
Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: Info@aqurat.se Tel: +46 (0)8- 684 05 800, hemsida: 
www.aqurat.se 
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