
 

Hästkällaren Rid Trav & Western AB (”Hästkällaren” eller ”Bolaget”) har fattat beslut om riktad 
nyemission om högst 5,4 MSEK till en mindre grupp externa investerare 

Hästkällarens styrelse har idag fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission om högst 750 000 
B-aktier till en teckningskurs om 7,20 kronor per aktie och kommer vid full teckning härigenom tillföras 
totalt 5,4 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader (i huvudsak bestående av 
arvode till rådgivare och kostnader för praktisk hantering). Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 
12,5 procent jämfört med den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets B-aktie på Nordic 
Growth Market SME under 60 handelsdagar fram t.o.m. den 24 november 2020. 

Den riktade nyemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 25,2 procent av det totala antalet aktier 
i Bolaget och ca 19,9 procent av det totala antalet röster i Bolaget. 

Beslutet fattades med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman den 16 april 2020. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka och bredda aktieägarbasen och på 
ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning för att därigenom stärka Bolagets 
finansiella ställning och ge ökade förutsättningar för att realisera Bolagets tillväxtpotential och i 
förlängningen skapa värden för aktieägarna. 

Aktierna har tecknats men ännu ej betalats. Betalning för tecknade B-aktier ska erläggas senast den 1 
december 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning av tecknade B-aktier. 

De teckningsberättigade utgörs av ett mindre antal externa investerare som visat intresse för Bolaget 
och dess produkter och som styrelsen bedömt är intressanta att få in som aktieägare i Bolaget till gagn 
för Bolaget och ägarkretsen, samt ägarspridningen och likviditeten i aktien. 

De nya B-aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som 
infaller närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken 
hos Euroclear Sweden AB. 

Styrelsen eller den styrelsen utser har bemyndigats att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan 
visa sig erforderliga i samband med registreringen av nyemissionen hos Bolagsverket och Euroclear 
Sweden AB. 

För ytterligare information kontakta: 

Daniel Karlsson 
Verkställande direktör 
Hästkällaren Rid, Trav & Western AB 
Tel: +46 (0)70 553 01 11 
daniel@hastkallaren.se 

Denna information är sådan som Hästkällaren är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-25, 11:07 CET. 

Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550 är bolagets Mentor på NGM Nordic SME 

Om Hästkällaren 

Hästkällaren Rid Trav & Western AB är verksamt inom detalj- och internethandel och är en svensk 
återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och 
ridsport. 
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