Stockholm den 22 oktober 2013

Nyemissionen i StjärnaFyrkant AB fulltecknad
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i
USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
StjärnaFyrkant AB (publ) (nedan ”StjärnaFyrkant” eller ”Bolaget”) har genomfört den
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av extra
bolagsstämman den 20 september 2013. Nyemissionen fulltecknades och tillför Bolaget
cirka 12,5 mkr före emissionskostnader.
StjärnaFyrkant har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Emissionen tecknades till 61,3 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver inkom
anmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter motsvarande 6,8 procent av
emissionsbeloppet. Garanterna stod för resterande del av teckningen.
Emissionen tillför Bolaget cirka 12,5 mkr före emissionskostnader. Besked om tilldelning av
aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter lämnas genom utskick av avräkningsnota,
vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem
som erhållit tilldelning.
Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 2 507 601,53 kr och uppgår efter nyemission till 8
776 605,36 kr. Antalet aktier ökar med 250 760 153 aktier och uppgår efter nyemissionen till
877 660 536 aktier. De nya aktierna emitterades till en kurs om 0,05 kr per aktie.
Efter att ökningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade
aktier (BTA) att ersättas med nya aktier, vilket beräknas ske senast i början av november 2013.
Den lyckade nyemissionen stärker Bolagets balansräkning och rörelsekapital, vilket nu utgör en
bra grund inför den planerade omorganiseringen. Som tidigare kommunicerats planerar Bolaget
för tre självständiga verksamheter. Separatnoteringar planeras för två av de befintliga
verksamheterna med fokus på mobiltelefonilösningar för stora respektive små kunder. Bolagets
existerande börsplats och stora aktieägarkrets utgör utgångspunkten för att skapa ett
investeringsföretag med fokus på förvärv och förvaltning av svenska familjeägda
kvalitetsföretag.
Erik Penser Bankaktiebolag har varit finansiell rådgivare till Bolaget samt emissionsinstitut i
samband med nyemissionen. DLA Nordic har varit legal rådgivare till Bolaget.
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