Pressmeddelande
Stockholm 2014-06-04

Utfall av REHACT:s teckningsoptioner
638 230 aktier av serie B tecknades i samband med teckningsperioden för
teckningsoptioner, vilket motsvarar cirka 55 procent av samtliga teckningsoptioner.
Emissionslikviden uppgår till cirka 6,83 MSEK före emissionskostnader.
REHACT AB (publ) (”REHACT” eller ”Bolaget”) genomförde i slutet av år 2013 en övertecknad
nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Emissionen”). De som tecknade nya aktier i
Emissionen erhöll även vederlagsfria teckningsoptioner (”Teckningsoptionerna”).
Teckningsperioden för anmälan om nyteckning av aktier i REHACT med stöd av Teckningsoptionerna
löpte under tiden från och med den 12 maj till och med den 30 maj 2014. Totalt tecknades 638 230
nya aktier med stöd av Teckningsoptionerna och Bolaget tillförs därmed totalt cirka 6,83 MSEK före
emissionskostnader.
Så snart likvid har inkommit för samtliga nytecknade aktier (interimsaktier) och slutlig registrering av
emissionen har skett hos Bolagsverket kommer automatisk omvandling ske av dessa interimsaktier
till vanliga aktier utan vidare avisering till innehavaren.
Genom de nytecknade aktierna ökar antalet aktier i REHACT med 638 230 st från 4 357 693 st till
totalt 4 995 923 st. Kvotvärdet uppgår till 0,20 SEK vilket innebär att aktiekapitalet i Bolaget uppgår
efter slutlig registrering hos Bolagsverket till 999 184,60 SEK.
Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till REHACT i samband med Emissionen och
utfärdandet av Teckningsoptionerna.
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REHACT AB (publ) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av köpt
energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges internationellt mest
prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av
Världsnaturfonden, WWF, till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT är medlem i Sweden Green Building
Council och Swedish American Green Alliance. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas
Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Adviser är
Mangold Fondkommission AB.
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