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Guideline Geo beslutar om företrädesemission villkorat av 
godkännande vid extra bolagsstämma  

(NGM: GGEO) Styrelsen för Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity ("Bolaget"), har 
beslutat att, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en 
företrädesemission av högst 3 922 879 nya aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna 
aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad nyemission tillför Guideline Geo cirka 21,6 MSEK före 
emissionskostnader. Guideline Geo har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser 
om cirka 6,3 MSEK med större ägare och ledning, motsvarande cirka 29% av emissionsvolymen 
och garantiteckningar om cirka 10,7 MSEK med större ägare och ledning, motsvarande cirka 
49% av emissionsvolymen. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras inom kort. 
 
Bakgrund och motiv för nyemission 
Guideline Geo utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer geofysiska instrument för 
undersökningar under markytan. Produkterna är utformade i olika varianter anpassade till 
specifika uppgifter, och bygger på Bolagets egenutvecklade geofysiska instrument med tolknings- 
och visualiseringsmjukvaror för undersökningar och kartläggningar inom flera 
verksamhetsområden som kräver noggrann kunskap om mark- och underjordiska förhållanden. 
 
Guideline Geos produktutbud bedöms representera de mest avancerade kommersiellt tillgängliga 
teknologierna, med en väl anpassad och modern produktlinje som spänner från enklare 
kostnadseffektiva produkter till avancerade högkapacitetssystem. Därmed erbjuds lösningar för 
en stor mängd olika kundbehov. Produkterna är driftssäkra och lätthanterade, och åtnjuter ett 
gott rykte bland yrkespersoner i användarleden. Bolaget ser även stora möjligheter till vidare 
utveckling av affärsmodeller och intäktskällor, särskilt mot bakgrund av den ökade användningen 
av molntjänster och andra nätbaserade databastillämpningar. Med ökad åtkomlighet och bättre 
visualiseringshjälpmedel kommer nya användargrupper kunna tolka och dra nytta av geofysisk 
information, insamlad i egen eller andras regi. 
 
Guideline Geo har en väl etablerad försäljning av hård- och mjukvaruprodukter. Dock präglas 
försäljningen av stor variation drivet av större affärer, ofta till offentliga organisationer, med 
längre och mer svårförutsägbara ledtider vilket kan påverka enstaka perioder. Denna volatilitet 
förväntas fortsätta även framgent. Detta ställer krav på bolagets fortsatta fokus på tillväxt i 
kombination med ökad andel återkommande intäkter.   
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Guideline Geo har under senare år använt kontanta medel för bland annat utdelning, återköp av 
aktier, produktutveckling och företagsförvärv. Styrelsen kommer fortsatt att prioritera 
aktieägarvärden, och anser att satsningar på nya marknader och nätbaserade lösningar medför 
nya möjligheter att kapitalisera på Bolagets specialkompetens och marknadsposition för 
geofysiska mätinstrument och presentationsmetoder.    
 
Den föreslagna nyemissionen sker i syfte för att driva utveckling av befintliga och nya 
affärsområden, samt att genom en utökning av rörelsekapitalet förstärka Bolagets finansiella 
beredskap. Den planerade ökningen av rörelsekapitalet föranleds av styrelsens bedömning att 
Bolagets affärsmöjligheter och konkurrenskraft i samband med fler stora och tidsmässigt utdragna 
transaktioner behöver förstärkas genom denna åtgärd. 
 
Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 20 MSEK efter emissionskostnader. 
 
Erbjudandet i sammandrag 
Sista dag för handel inklusive teckningsrätt: 13 februari 2018  
Första handelsdag exklusive teckningsrätt: 14 februari 2018  
Avstämningsdag:               15 februari 2018 
 
Företrädesrätt:  För en på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls fyra teckningsrätter,  
 för att teckna en ny aktie krävs sju teckningsrätter. 
 
Teckningskurs: Teckningskursen uppgår till 5,50 kr per aktie 
 
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 922 879 aktier, motsvarande högst 
 21 575 834,50 kr  
 
Antal aktier innan nyemission: 7 505 179 aktier. Bolaget äger 640 140 aktier i det egna bolaget.  
Teckningsrätterna som genereras för dessa aktier kommer inte att ingå i emissionen, utan 
teckningsrätterna kommer att makuleras genom emissionsinstitutets försorg. Pro rata andel med 
företräde beräknas således på totalt antal aktier 6 865 039 aktier. 
 
Teckningsperiod: Från och med den 19 februari till och med den 5 mars 2018. Teckning med stöd 
av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för 
teckning och betalning. 
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Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. 
Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant enligt uppgift på 
avräkningsnotan, dock senast femte bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till 
tecknaren. 
 
Handel med BTA: Från 19 februari 2018 till dess att Bolagsverket har registrerat Emissionen 
Handel med TR: 19 februari – 1 mars 2018 
 
Finansiell rådgivare 
Eminova Fondkommission är finansiell rådgivare till Guideline Geo i samband med den planerade 
nyemissionen.  
 
För praktiska frågor avseende emissionen kontakta: 
Eminova, tel. +46 8 684 211 00, eller mail info@eminova.se 
 
För övrig ytterligare information kontakta: 
Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00. 
www.guidelinegeo.com  
 
Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR"). Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2018 kl. 17:45 CET.  
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