
 

 

 

Raytelligence AB genomför riktad nyemission av aktier till garant i 
samband med företrädesemission  

Raytelligence AB (”Raytelligence” eller Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som 
beslutade av styrelsen den 9 maj 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2022 
(”Företrädesemissionen”). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som 
upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av aktier till en av garanterna 
i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning om ca 450 TSEK i form av nyemitterade 
aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 
0,626 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.  

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med 
de garantiavtal som upprättats, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant 
ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. En garant har valt att erhålla garantiersättningen i form 
av nyemitterade aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från 
årsstämman den 2 maj 2022, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 718 849 aktier. 
Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning. 
Teckningskursen har fastställts till 0,626 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda 
genomsnittskursen för Raytelligence aktie under teckningsperioden från och med den 18 maj 2022 till 
och med den 1 juni 2022. 

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Raytelligence med 718 849 aktier till totalt 
50 132 138 aktier, samt ökar aktiekapitalet med totalt cirka 50 319,43 SEK till cirka 3 509 249,67 SEK. 
Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 1,43 procent. 

Rådgivare 
Mangold är finansiella rådgivare till Raytelligence i samband med Företrädesemissionen. Eversheds 
Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. 

För mer information vänligen kontakta: 
Peter Martinson, CFO Raytelligence 
peter@raytelligence.com 
Telefon: +46 (0) 708-1464 65 
 
Om Raytelligence AB (publ) 
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för 
monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi 


