PRESSMEDDELANDE
DalsSpira Mejeri AB
2015-12-21

Första handelsdag för DalsSpira Mejeri
Idag, måndag den 21 december är första handelsdag för DalsSpiras aktier på AktieTorget. Genom
emissionen och noteringen blir det kombinerade get- och komjölksmejeriet DalsSpira det första
noterade mejeriet i Sverige med drygt 470 aktieägare på noteringsdagen.
Komjölksproducenterna som vi har kontinuerlig kontakt med, och som vill leverera till mejeriet är ca
15 stycken och har tillsammans ca 500 kor. Vi har en turlista där de producenter som ligger
geografiskt närmast mejeriet har förtur att börja leverera för att med ökad produktion ansluta fler
och fler producenter. För att säkerställa att vi har rätt mängd mjölk från början, genomför vi nu en
marknadsundersökning där vi undersöker intresset i butiksled för att kunna planera kommande
beställningar. Mejerianläggningen beräknas kunna vara färdig för produktionsstart under juni.
Vår produktion av getmjölk och getmjölksprodukter fortlöper och vi fortsätter att sprida oss i landet,
framförallt via ICA. Produktionslinan flyttas i februari till de nya lokalerna i Färgelanda och inget
produktionsstopp planeras. Under våren kommer vi med olika sorters marknadsföring arbeta för att
nå ut bredare till konsumenter med getmjölkens fördelar.
Den publika emissionen som DalsSpira genomförde i november 2015 omfattade 1 000 000 aktier
med en tilläggsoption för styrelsen att vid överteckning utöka emissionen med maximalt 500 000
aktier. Efter vårt förra pressmeddelande den 27 november tillkom 448 000 SEK i sena registreringar
vilket motsvarade 56 000 st aktier. Detta innebär att totalt utnyttjades övertilldelningen med 126 250
antal aktier. Emissionen tecknades totalt 1 126 250 aktier, motsvarande 9 010 000 SEK fördelat på
442 investerare. Emissionskostnader beräknas uppgå till ca 800 000SEK. Med anledning av
investeringsbehovet i ny mejerianläggning som bolaget står inför valde styrelsen att nyttja
övertilldelningsoptionen. Det innebär att bolaget totalt har 2 813 250 aktier efter emissionen.
Aktiekapitalet kommer därmed att öka från 506 100 kronor till 843 975 kronor.
För frågor om noteringen och 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.

DalsSpira mejeri – det känns bra i magen
DalsSpira Mejeri AB (publ)
Rännelanda skola 6
458 96 HÖGSÄTER

Telefon: 0528-500 01
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