
Stockholm den 9 september 2019 

PRESSMEDDELANDE 

Företrädesemissionen slutförd i Hedera Group AB 
 
Hedera Group AB (publ) har slutfört företrädesemissionen som beslutades den 6 
augusti 2019 i samband med förvärvet av Assistanspoolen Omsorg Sweden AB.  
 
Emissionen tecknades till 94,9 % varav 76,4 % med företrädesrätt och 18,5 % utan 
företrädesrätt. Nyemissionen tillför Bolaget 15,6 MSEK och emissionskostnaderna 
uppgår till 0,2 MSEK.  
 
Tilldelning har skett i enlighet med de principer som angivits i Bolagets Investerings-
memorandum som offentliggjordes den 14 augusti 2019. 
 
Genom emissionen ökar antalet aktier med 1 840 266 1 837 786 aktier och totala an-
talet aktier uppgår till 7 654 740 aktier. Aktiekapitalet ökar med SEK 2 944 937 och 
uppgår efter emissionen till SEK 12 249 715. 
 
När kapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade BTA 
att omvandlas till nya aktier. Handeln med nya aktier beräknas kunna påbörjas i slutet 
av september. 
 
I samband med emissionen har Hedera Group AB tecknat avtal med Erik Penser 
Bank AB om en förvärvskredit på 7 MSEK med en amorteringstid på tre år. 
 
 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Hedera Group AB är skyl-
digt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämna-
des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 septem-
ber 2019 kl 09.15. 

 

För mer information kontakta; Styrelseordförande Bertil Haglund telefon 0707-
222 644, bertil.haglund@hederagroup.se 

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North 
Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter 
till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800.  
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Länken i vården 

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeska-
tegorier. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Pridoc, Hedera 
Helse, Hedera Medical, Hedera Socionom och AddUs Care erbjuds vårdbemanning 
av läkare och sjuksköterskor i hela Sverige.  

Hedera Group är listade på Nasdaq First North och för ytterligare information besök 
hemsidan www.hederagroup.se. 


