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Mantex offentliggör utfall i nyemission 
och välkomnar 1100 nya aktieägare

2017-03-29

Den 27 februari 2017 beslutade Mantex styrelse om att ansöka om listning på Nasdaq First 
North, och i samband med detta erbjöds allmänheten och institutionella investerare i Sverige 
att teckna units om cirka 48 miljoner kronor. Erbjudandet tecknades till 95 procent, varav 
garantikonsortiet, exklusive ingångna teckningsförbindelser, tecknade aktier för cirka 17,7 
miljoner kronor. Mantex tillförs därmed 46,0 miljoner kronor före emissionskostnader.

–”Vi är mycket nöjda”, säger Max Gerger, VD. “Utöver att vi uppnår de spridningskrav som 
finns på Nasdaq First North, är det roligt att hälsa 1100 nya aktieägare välkomna! Jag har 
träffat många vanliga privatinvesterare den senaste tiden, och jag är djupt imponerad över den 
kunskap och det intresse som finns för svenska industriteknik”.

Första dag för handel beräknas till den 20 april 2017, förutsatt godkännande från Nasdaq First 
North. Nya aktieägare får besked om sin tilldelning i form av en skriftlig avräkningsnota som 
skickas ut de närmaste dagarna.

Efter att emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier 
i Mantex att öka med 5 287 357 aktier från 8 585 153 aktier till 13 872 510 aktier och 
aktiekapitalet kommer att öka med 1 321 839,25 kr från 2 146 288,38 kr till 3 468 127,63 kr, 
vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 38,1 procent.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, 
som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och 
energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i 
pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Mantex i samband med erbjudandet och 
listningen på Nasdaq First North. G&W Fondkommission är även Certified Adviser.
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