Pressmeddelande 2018-11-19

Dalsspira: Nyemissionen övertecknad
Dalsspira mejeri AB avslutade torsdagen den 15 november sin företrädesemission. Emissionen om 5,5
MSEK tecknades till 6,2 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 111 %. Med anledning av
överteckningen har styrelsen beslutat att nyttja den annonserade överteckningsoptionen. Därigenom
tillförs bolaget ytterligare 0,6 MSEK. Dalsspira tillförs därmed 5,8 MSEK efter emissionskostnader som
uppgår till cirka 0,4 MSEK. Emissionen tecknades till 84 procent med stöd av teckningsrätter.
- Det känns jätteroligt att emissionen har fulltecknats. Det är ett bevis på att våra aktieägare är
intresserade av och uppskattar att det finns ett mejeri som erbjuder mjölkprodukter och getmjölksprodukter
från bönder i Bohuslän och Dalsland. Nu ska vi ta nästa steg och öka omsättning via utökad
marknadsnärvaro i butiksnätet, säger Malin Jakobsson, VD i Dalsspira mejeri.
Genom nyttjandet av överteckningsoptionen kommer samtliga som tecknat sig i emissionen att erhålla full
tilldelning. Avräkningsnotor kommer att sändas ut under innevarande vecka.
Handel med utställda BTU kommer att ske till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas
ske i början av december 2018.
De erhållna BTU består av en aktie och en teckningsoption, TO. TO kommer att skiljas av då aktierna
respektive TO blivit registrerade i början december 2018, därefter kommer även handel med TO att ske på
Spotlight Stock Market. Sista dag för handel med TO kommer att vara två dagar innan sista dag för inlösen,
vilket innebär den 31 maj 2019. Inlösenperioden för TO är från och med den 20 maj – 4 juni 2019. Under
inlösenperioden ger varje TO rätt att teckna en aktie i Dalsspira mejeri AB för 3,30 SEK. Har inte teckning
skett inom den angivna perioden upphör all rätt enligt villkoren för TO att gälla.
Genom emission kommer antalet aktier i Dalsspira mejeri att i
december 2018 öka med 2 051 534 stycken till totalt 5 748 096
stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 615 460,20 kronor till
1 724 428,80 kronor.

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19
november 2018.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556

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.
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