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Raybaseds noteringsemission blev kraftigt övertecknad 

 

Den 8 december 2015 avslutades teckningsperioden i Raybased AB:s noteringsemission av aktier 
inför notering på AktieTorget. Emissionen om cirka 7,3 MSEK tecknades av cirka 4 000 tecknare till 
cirka 160 MSEK inklusive teckningsåtaganden, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 2 200 %. 
Styrelsen för Raybased har valt att utnyttja hela övertilldelningsoptionen på cirka 2 MSEK. Bolaget 
tillförs därmed cirka 8,2 MSEK efter noterings- och emissionskostnader om cirka 1,1 MSEK. 
Styrelsen kommer ta formellt beslut om tilldelning under eftermiddagen idag, torsdagen den 10 
december 2015. Avräkningsnotor börjar distribueras den 11 december 2015.  

 

 

VD Lars Granbom kommenterar: 
Jag vill börja med att hälsa alla nya aktieägare välkomna till Raybased, samt tacka för det förtroende 
ni har givit oss genom att teckna i emissionen. Under teckningsperioden har vi mottagit ett mycket 
stort intresse från investerare, fastighetsägare och andra intressenter av vår teknik. Det kapital som 
emissionen inbringar, tillsammans med det nyligen annonserade ekonomiska stödet från 
Energimyndigheten på 5,5 MSEK, kommer göra det möjligt för oss att snabbt bygga upp en 
organisation som kan kvalitetssäkra, vidareutveckla funktionalitet samt genomföra fler och större 
installationer i fastigheter. 
 
 
Tilldelning 
Till följd av den kraftiga överteckningen kan inte full tilldelning ske. De principer som har varit 
vägledande vid tilldelningen är att teckningsåtagare erhåller full tilldelning och att lottning om poster 
på 800 aktier sker mellan resterande tecknare. Styrelsen har valt att tilldela VD Lars Granbom 50 000 
aktier i enlighet med principen att premiera tecknare som kan bidra med strategiska värden till 
bolaget. Lars Granbom äger sedan tidigare inga aktier i Raybased. 
 
 
Första dag för handel 
Första dag för handel i Raybaseds aktie på AktieTorget har tidigare kommunicerats till den 18 januari 
2016. Bolaget avser att flytta den första handelsdagen till den 8 januari 2016. Bolaget kommer även 
att utsända ett separat pressmeddelande om denna ändring. 
 
Aktiens kortnamn: RBASE 
Aktiens ISIN-kod: SE0007698121 
 
 
Antal aktier och aktiekapital 
När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Raybased att 
uppgå till 5 428 000 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 814 200 kronor. 
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Projektledare för noteringen 
Raybased har använt InWest Corporate Finance som projektledare i arbetet med noteringen och 
noteringsemissionen. 
 

 

För ytterligare information 

Lars Granbom 

VD, Raybased AB (publ) 

Telefon: 0703-196 530 

E-post: lars.granbom@raybased.com 

 

Jonny Sandberg 

Styrelseordförande, Raybased AB (publ) 

Telefon: 0708-287 470 

E-post: jonny.sandberg@raybased.com 

 

 

Om bolaget 

Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation 
och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, 
såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och 
är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad 
marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter. 
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