Matse Holding genomför riktad nyemission om cirka 20 miljoner
kronor
Matse Holding AB (publ) ("Matse Holding") offentliggör idag en placering av nya aktier genom en riktad nyemission
(”Nyemissionen”).
Matse Holding AB (publ), listat på NASDAQ Stockholm First North, beslutade på styrelsemötet den 16 februari 2015 med stöd av
bemyndigandet från bolagsstämman den 4 april 2014 att genomföra en kontant nyemission. Emissionen av 1 750 000 aktier är riktad till
Gullspång Invest.
Syftet med beslutet att emittera nya aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att utnyttja möjligheterna att på fördelaktiga
villkor anskaffa kapital från nya, ur finansiellt perspektiv, strategiskt viktiga ägare och därmed främja Matse Holdings möjligheter att skapa
ytterligare värde för alla aktieägare.
Emissionskursen har fastställts genom anbudsförfarande. I förhållande till den genomsnittliga volymviktade kursen de senaste tio
handelsdagarna per den sista handelsdagen innan beslutet att emittera nya aktier motsvarar teckningskursen en premie om cirka 4,6 procent.
Emissionskursen är satt till 11,50 kr per aktie. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Matse Holding med 1,75 miljoner från 17 500 000 till
19 250 000 och aktiekapitalet ökar med 62 500 kronor från 625 000 kronor till 687 500 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning för Matse
Holdings befintliga aktieägare med 10 procent efter genomförd nyemission.
– Vi är glada att ha med Gullspång Invest som investerare i Matse Holding. Deras engagemang, kunskap och långsiktighet kommer att vara till
stor hjälp i vår fortsatt snabba utveckling, säger Måns Danielson, vd för Matse Holding.
För ytterligare information kontakta:
Måns Danielson, VD, tel: 0705-926737, e-post: mans@mat.se
Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB.
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet.
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu.
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.
Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB,
telefon 08-503 015 50. Mer information om verksamheten finns på www.mat.se/investor.

