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TracTechnology: Beslut om nyemission 
 
Styrelsen i TracTechnology AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman 
den 15 juni 2016 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för 
befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget drygt 4 MSEK före 
emissionskostnader vid full teckning.  
 
De första två tertialen 2016 har varit en mycket framgångsrik period i bolagets historia. Trac 
Technology har i många år arbetat med att utveckla ett system för spårbarhet av kött och andra 
livsmedelsprodukter. 
 

Bolaget har genom åren utvecklat tekniken, erhållit patent på den och satt produkten på 
marknaden. Genom det arbete som lagts ner har Bolaget röjt alla problem och svårlösta knutar 
samt visat ”proof of concept” med unik märkning i storskalig industriproduktion. Dessutom har 
affärsmodellen utvecklats som ger bolaget betalt per kod som kunden använder. Affärsmodellen 
anser styrelsen är stark och ger en flexibilitet vid förhandlingar med aktörer, vilket innebär att 
kunden betalar till oss när de själva sålt sin produkt. 
 
Syfte med emissionen 
För att genomföra styrelsens strategier behöver Bolagets rörelsekapital förstärkas. Av den 
anledningen genomförs nu en nyemission. Därefter kan TracTechnology fortsätta sin offensiva 
resa med samma höga tempo som kännetecknat de första två tertialen 2016. Det nya kapitalet 
som tillförs bolaget ska användas till ytterligare positionering på marknaden, både i Sverige och 
övriga Europa, samt bidraga till ökad försäljning till nya såväl som gamla kunder. Bolaget har för 
avsikt att under 2017 ansöka om notering på AktieTorget. 
 
Villkor för nyemissionen 
- Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en 

teckningsrätt. 
- Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie. 
- Emissionskursen är 0,3 SEK per aktie. 
- Nyemissionen omfattar 12 568 649 aktier plus en överteckningsoption att nyttja vid 

övertecknad emission om maximalt 931 351 aktier. 
 
Tidsplan för nyemissionen 
- Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 7 november – 22 

november 2016. 

- Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period. 
- Bolagets aktie är inte upptagen till handel varpå det inte kommer att ske någon handel med 

vare sig teckningsrätter eller med BTA (Betald Tecknad Aktie) 
- Emissionen beräknas vara registrerad hos Bolagsverket i mitten av december, varpå 

aktierna kommer att levereras till respektive aktieägares VP-konto eller depå. 
 
Fullständigt informationsmaterial och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida 
www.tractechnology.se, och på Eminovas hemsida www.eminova.se innan teckningsperioden 
startar. 
 
För ytterligare information om nyemissionen kontakta VD Thomas Nybladh, tel. 070-663 17 77 
eller via mail thomas@tractechnology.se 
 
 
 



 
 

Om TracTechnology AB 
TracTechnology har utvecklat ett unikt spårsystem för kött. Med Tracs produkt får företag och 
organisationer i livsmedelssektorn tillgång till en patenterad metod att elektroniskt spåra 
köttprodukter genom hela förädlingskedjan från uppfödare till konsumenten i butiken. Systemet 
fungerar lika bra för nötkött, lamm som gris och fågel. Med modern teknik och en hög 
ambitionsnivå för att nå spårbarhet och livsmedelssäkerhet minskar TracTechnology kundernas 
kostnader genom att de uppnår produktivitetsförbättringar. Bolaget erbjuder aktörer inom 
livsmedelsindustrin tillgång till metodpatent och därmed möjlighet att implementera ett system 
för säker spårbarhet, vilket skapar fördelar för uppfödare, slaktare, butiker och inte minst 
konsumenter. 
 


