TRANSIRO BESLUTARE OM RIKTAD EMISSION
Stockholm 2021-12-03

Styrelsen för Transiro Holding AB (publ) har idag, med stöd av bemyndigandet från
årsstämman den 16 juni 2021, beslutat om riktad emission om 130 668 518 aktier.
Emissionen sker till en kurs om 0,135 kr (viktad 30 dagars genomsnittskurs med 10 % rabatt).
Emissionen är riktad till nya investerare vilka visat intresse för bolaget men inte fick
tilldelning i den företrädesemission som Transiro genomförde 1-15 november 2021. Den
riktade emissionen inbringar totalt 17 640 250 kr till bolaget.
Emissionen innebär att 130 668 518 aktier emitteras. Aktiekapitalet ökar med 6 533 425,9
SEK från 31 529 676,95 SEK till 38 063 102,8 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 20,7
procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
“Jag är väldigt glad för det stora intresset för Transiro och att vi får ytterligare investerare
med på resan vi påbörjat att expandera Transiro med fantastiska möjligheter bearbeta stora
kunder och större avtal ”; säger Johan Eriksson, vd för Transiro
För mer information, vänligen kontakta VD Johan Eriksson
E-post: ir@transiro.com

Om Transiro
Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce
och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har tre produkter: Kassanova Affärssystem, ett
affärssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel, Klartext Affärssystem som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skoloch beställningstrafik och Omnis som det ledande för ersättningstrafik i Sverige. Dessutom Wifog mobile, en MVNO i Tre:s nät med
möjlighet till reklamfinansiera samtal, sms och surf . Transiro har också utvecklat och lanserat ett taxibokningssystem för Trikes i
Filippinerna. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för
offentliggörande den 3:e DECEMBER 2021 kl. 09:45 CET

