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Touchtechs företrädesemission blev övertecknad
Touchtech AB (”Touchtech” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier vars 
teckningsperiod avslutades den 31 januari 2020. Företrädesemissionen tecknades till cirka 152 
procent av befintliga aktieägare och allmänheten. Därmed tas inte emissionsgarantier i anspråk. 
Bolaget tillförs cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader. 

Teckning och tilldelning
Företrädesemissionen tecknades av befintliga aktieägare och allmänheten till totalt cirka 12,7 MSEK, 
vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 152 procent. Det innebär att de emissionsgarantier som 
Bolaget upphandlat inför företrädesemissionen inte behöver tas i anspråk. Genom företrädesemissionen 
kommer 723 100 nya aktier emitteras. Bolaget tillförs cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader som 
uppgår till cirka 0,75 MSEK inklusive garantiersättning (0,15 MSEK).

Cirka 97 procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med företrädesrätt, inklusive på förhand 
avtalade teckningsförbindelser om cirka 3,2 MSEK. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt 
kommer erhålla avräkningsnotor under innevarande vecka.

Antal aktier och aktiekapital
Efter att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket ökar aktiekapitalet i Touchtech med 72 310 
SEK genom utgivande av 723 100 aktier. Det innebär att det totala aktiekapitalet kommer uppgår till 795 
410 SEK och antalet aktier kommer uppgå till 7 954 100 stycken.

Rådgivare
InWest Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För vidare upplysningar:
Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com

Denna information är sådan information som Touchtech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 4 februari 2020.

Om Touchtech
At Touchtech, we have a mission: to solve retail’s challenges with products that delight and inspire. As 
the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products — Vendo, 
Showroom and Lima — we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using 
interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our 
products are extending what’s possible when integrating online with offline, delivering on the promise to 
increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces. 
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