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NordIQ Göteborg AB (publ): Förlängning av
teckningsperioden
Sedan den 3:e oktober genomför NordIQ en nyemission om 6 miljoner kronor.
Emissionen har tecknats över den nedre gränsen för teckning men styrelsen
väljer ändå att förlänga teckningstiden. Förlängningen sker av två skäl, dels att
Bolaget vill försöka få ytterligare teckning, dels för att Bolaget har uppvaktats
till ett bolagsförvärv.
NordIQ Göteborg AB (publ) genomför en nyemission utan företrädesrätt för befintliga
aktieägare. Det ekonomiska klimatet för att genomföra en nyemission har inte varit det
bästa vilket gjort att beslut från investerare har tagit betydligt längre tid än normalt.
Teckningsvolymen har passerat den nedre gränsen för vad som är satt för att fullfölja
emissionen, men styrelsen vill att investerare som har varit intresserade av att teckna sig
men inte fått gjort det skall få ytterligare tid till att teckna sig. Speciellt med tanke på de
förhandlingar som sker om företagsförvärv.
Under emissionsperioden har styrelsen i NordIQ uppvaktats av ett annat företag, där
huvudägaren vill sälja företaget, med tillverkning och försäljning som kommer att
komplettera NordIQ:s verksamhet på ett mycket bra sätt. Förhandlingar om förvärvet har
skett parallellt under emissionsperioden och har nu fått en klarare form, men är ännu ej
färdiga. Ett förvärv skulle mer än fördubbla omsättningen i Bolaget och redan första året
bidra positivt till resultatet.
Förhandlingarna förväntas vara klara under vecka 46, då ytterligare information kommer att
lämnas, vilket innebär att stängning av emissionen senareläggs från den 25 oktober till den
25 november. Om förvärvet genomförs kommer ett tilläggsmemorandum att upprättas som
beskriver förvärvet och dess konsekvenser för NordIQ. Om förvärvet mot förmodan inte blir
av så kvarstår styrelsens positiva bild av NordIQ:s framtidsutsikter.
För den som inte tecknat sig för emissionen, men vill vara med finns möjlighet att teckna
sig. Emissionsmemorandum, teaser och teckningssedel finns att hämta på www.nordiq.se
eller på www.aktietorget.se .
För ytterligare information om pågående nyemission och listning på AktieTorget kontakta
VD Peter Gummérus, tel. 0303 979 40, 073-600 6202 eller Jim Engellau, tel. 070-724
0490
Kort om NordIQ Göteborg AB (publ)
NordIQ utvecklar smarta fjärrvärmecentraler som spar energi, pengar och miljö. NordIQ har
en egenutvecklad och patenterad smart fjärrvärmecentral, med Softcontrol styrning, som
säljs till fjärrvärmeproducenter och större fastighetsägare. Softcontrol ger stor
energibesparing i förhållande till konventionella centraler. Under 2012 kommer NordIQ att
lansera ett nytt system¸ Greenbox, som kan användas på alla hus med vattenburen värme.
Greenbox innebär ett tekniksprång som ger både besparingar för miljön och ekonomiska
vinster för fastighetsägaren.
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