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Välkomnar teckningar även nästa år
Pike Solution är företaget som kommersialiserar Energiklockan under varumärket Aware
Clock. Pike Solution genomför för närvarande en nyemission inför en listning på AktieTorget.
Pike Solutions styrelse beslutade den 15 december att förlänga teckningstiden med
ytterligare en månad fram till den 20 januari.
Motivet är att informationen om nyemissionen nådde marknaden senare än beräknat samt
att jul och nyårshelgen knackar på dörren.
”Vi vill självklart att de som nyligen uppmärksammat vår nyemission också skall få tid att läsa
in sig på vårt material och göra ett välavvägt investeringsbeslut efter att storhelgen passerat”,
säger Niclas Luthman, VD för Pike Solution.
Företaget erbjuder också de 200 första som tecknar aktier i nyemissionen att också delta i
företagets produktutveckling.
”Möjligheten att påverka företagets kärnverksamhet ger ett större engagemang och en
större vilja att agera ambassadör för såväl produkt som företag. Det ökar våra möjligheter till
framgång och gynnar konsumenterna som skall använda våra produkter, förklarar Pike
Solutions VD Niclas Luthman det nytänkande greppet med aktiva delägare.
Erbjudandet i sammandrag:
> Teckningstiden är 22 november till och med 20:e januari 2012.
> Teckningskursen är 2,13 kronor per aktie.
> Minsta teckningspost är 2000 aktier.
> Första dag för handel på AktieTorget beräknas till 27:e februari 2012.
Memorandum och anmälningssedel finns att ladda ner på www.pikesolution.se eller
AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se. Material i pappersformat kan även beställas direkt
från företaget.
För ytterligare information om företaget, pågående nyemission och förestående listning på
AktieTorget kontakta:
VD Niclas Luthman
Telefon: +46(0)704545383

Om Pike Solution AB
Pike Solutions affärsidé är att utveckla och marknadsföra smarta tekniska produkter som förenklar människors
vardag. Företagets första produkt Aware Clock är en energidisplay som visar energiförbrukning på ett nytt sätt.
Produkten baseras på ett forskningsresultat från svenska Interactive Institute.
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