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Utfall i ASTGs nyemission
Den 19 februari avslutades teckningstiden för ASTGs nyemission med företrädesrätt. Emissionen
som uppgick till högst ca 22,3 MSEK tecknades till ca 89 % eller motsvarande ca 19,8 MSEK. Av dessa
tecknades 123 192 474 aktier vilket motsvarar ca 7,4 MSEK med stöd av teckningsrätter. 23 709 252
aktier eller motsvarande ca 1,4 MSEK tecknades utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget
motsvarar detta en teckningsgrad om ca 45 %. Resterande del om ca 11 MSEK tecknades genom
kvittning i enlighet med de garantier som kommunicerats i emissionsmemorandumet.
Bolagets aktiekapital ökar med 7 883 491,70 kr från 8 881 729,33 kr till 16 765 221,03 kr genom
utgivande av 329 507 978 nya aktier vilket ökar det totala antalet aktier från 371 231 528 till
700 739 506. Handel med BTA sker till dess emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
”Jag vill tacka alla nya och tidigare aktieägare för ert engagemang i emissionen som inklusive
garantiåtaganden blev nära på fulltecknad. Jag vill även passa på att välkomna alla nya aktieägare
och samtidigt tacka från oss alla på ASTG för visat förtroende” - Ulf Sundqvist, tf VD.
Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.
ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för
framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs
antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU’er som är avsedda
för mätning av rörelser i tre dimensioner.
Bolagets säte är i Stockholm.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Ulf Sundqvist, tf VD
Telefon: 073-041 2099
e-post: ulf.sundqvist@astg.se
Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018 kl. 13.40 CET.

