
 

 
 

Transiro genomför en riktad emission om 1 MSEK 
Styrelsen i Transiro Int AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman 
den 19 maj 2017 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 35.714,30 kr genom en 
riktad nyemission av 714.286 aktier till en teckningskurs om 1,40 kr. Detta tillför bolaget 
1.000.000 SEK före emissionskostnader.  
 
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt 
genomföra en kapitalanskaffning vid en tidpunkt då bolaget vill fokusera på fortsatt expansion, 
vilket styrelsen bedömer gynna alla aktieägare. 
 
Transiro avser att använda emissionslikviden för att finansiera bolagets rörelsekapitalbehov för 
fortsatt tillväxt i önskad takt. 
 
I och med emissionens genomförande ökar antalet aktier i bolaget från 11.430.000 st. till 
12.144.286 st. Samtidigt ökar aktiekapitalet med 35.714,30 kr, från 571.500 kr till 607.214,30 kr. 
Emissionskostnaden uppgår till 50 KSEK. Teckningskursen om 1,40 kr per aktie är satt med 
marknadsmässig rabatt jämfört med aktiekursen under september månad. Snittkursen under 
september (1/9-2017 - 30/9-2017) för Transiro-aktien har legat på 1,44 kronor. 
 
I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i den riktade emissionen har aktieägaren 
NS Ventures AB åtagit sig att låna ut upp till 714.286 aktier till Partner Fondkommission. 
Aktierna kommer att återlämnas i samband med den att riktade emissionen har registrerats hos 
Bolagsverket. 
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Kontakt 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
 
VD Transiro - Tobias Beckman  
Telefon: 08 684 284 01 
E-post: tobias.beckman@transiro.com   
 
Styrelseordförande Transiro - Thomas Edselius 
Tel: 0730 - 911 211  
E-post: ir@transiro.com  
 
Denna information är sådan information som Transiro Int. AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5:e oktober 2017. 
 
Om Transiro 
 
Transiro skapar smarta och branschanpassade produkter för orderhantering av transporter.  
 
Genom att utveckla och förbättra alla delar av orderhanteringen sparar Transiros kunder tid, 
resurser och miljö.  
 
Med den senaste funktionaliteten alltid tillgänglig och en dynamiska anpassad prismodell kan 
transportföretag, oavsett storlek, utnyttja kraften i Transiros produkter från dag ett och skala 
sina kostnader i takt med sin egen tillväxt av fordon.  
 
Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens lösningar – 
idag. 
 
Mer information om bolaget finns på www.transiro.com 
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