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Dalsspira: Dalsspira genomför nyemission och ger ut
teckningsoptioner
Styrelsen i Dalsspira mejeri AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 juni
2018 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.
Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Skulle
emissionen bli övertecknad har styrelsen beslutat om en överteckningsoption som om den
nyttjas kan tillföra ytterligare drygt 1,0 MSEK.
Dalsspira mejeri levererar ko- och getmjölksprodukter från det egna mejeriet i Färgelanda.
Produkterna baseras på närproducerad mjölk från bönder i Bohuslän och Dalsland som levereras till
regionens livsmedelsbutiker. Därutöver levereras getmjölksprodukter till butiker i hela Sverige.
Leveranser sker även till alla större kedjor såsom ICA, COOP, City Gross och Axfood (Willys, Hemköp).
Dalsspira levererar även sedan en tid tillbaka mjölkprodukter till lokala kommuner och ett ökat
intresse finns för att utveckla leveranserna till vårdinrättningar, skolor och förskolor i regionen.
Volymen ökar stadigt och till vissa butiker har Dalsspira blivit huvudleverantör av mjölk. För att kunna
lansera nya produkter, öka marknadsnärvaron och stärka rörelsekapitalet har styrelsen beslutat om
föreliggande nyemission.

Villkor för nyemissionen
Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en uniträtt.
För varje (1) befintlig aktie en (1) uniträtt. Det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) unit.
Varje unit består av en (1) ny aktie samt en (1) teckningsoption. En (1) teckningsoption berättigar till
tecknings av en (1) ny aktie i Dalsspira mejeri AB under maj månad 2019 till teckningskursen 3,30
SEK.
Emissionskursen är 3,00 SEK per unit.
Nyemissionen omfattar högst 1 848 281 units.
Units i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de som tecknat units med stöd av
unitsrätter.
Överteckningsoptionen omfattar högst 350 000 units.

Tidsplan för nyemissionen
Teckningsperiod 29 oktober – 15 november 2018.
Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är 18 oktober 2018.
Första dag med handel i aktien exklusive uniträtt är 19 oktober 2018.
Avstämningsdag är 22 oktober 2018.
Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 15 november 2018.
Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 29 oktober – 13
november 2018.
Handel med BTU (Betalt Tecknade Units) kommer att ske från och med den 29 oktober 2018 till dess
att aktierna och teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av
december 2018.
Handel med teckningsoptioner, TO, kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med att
optionerna blivit registrerade hos Euroclear. Sista dag för handel med TO kommer att vara två dagar
innan sista dag för inlösen, vilket innebär den 31 maj 2019.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras på Bolagets hemsida
www.dalsspira.se, Spotlights hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida
www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.
Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 oktober 2018.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51
Om Dalsspira mejeri AB
Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak
och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i
magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i mage
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