
ONLINE BRANDS STÄNGER FÖRETRÄDESEMISSION 

ONLINE BRANDS NORDIC AB (publ) 556211-8637 (”Online Brands” eller "Bolaget") har genomfört en 
företrädesemission för aktieägare i Bolaget ("Erbjudandet") under perioden 12 september – 12 
oktober 2018. Emissionen tecknades till 30,7 procent och Bolaget tillförs cirka 3,715 MSEK före 
emissionskostnader varav 62,7 procent tecknades med företrädesrätt och 37,3 procent utan 
företrädesrätt. 

Antalet aktier som bolaget tillförs är 9 228 048 st. Efter emissionen uppgår antalet aktier till 
39 515 875 st. 

”Vi tackar våra aktieägare för det engagemang och den tillit de visat för emissionen. Online Brands 
genomgår just nu en transformering till en rikstäckande smyckesaktör med fokus på e-handel och 
utökat butiksbestånd. Medlen som tillförs bolaget från företrädesemissionen avser att öka 
förvärvstakten, utveckla e-handeln och stärka det egna kapitalet. ” säger Mats Bergengren, VD. 

Emissionen i korthet: Företrädesemission 
Erbjudande: Företrädesemission 
Företrädesrätt: Aktieägare i Bolaget erhåller för varje en (1) innehavd aktie, en (1) teckningsrätt. Det 
krävs 1 teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie. 
Emissionskurs: 0,40 SEK per aktie. 
Emissionsvolym: Högst cirka 12.09 MSEK. 
Sista dag för handeln i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen: 6 september 2018. 
Teckningstid: 12 september 2018 – 12 oktober 2018 
Handel med teckningsrätter: 12 september 2018 – 26 september 2018  

 

Mangold Fondkommission har agerat emissionsinstitut till Bolaget i samband med Erbjudandet. 

Borås 2018-10-17 

Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Bergengren, VD ONLINE BRANDS 
E-post: mats.bergengren@onlinebrands.se 0762-919109 

Hemsida: www.onlinebrands.se 

Koncernen Online Brands bildades under hösten 2010 och består av moderbolaget Online Brands 
Nordic AB (publ) (”Bolaget”) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Idéguld AB, 
Juvelerare Eric G Andersson AB och Juvelerare John Victorin i Varberg AB. E-handel bedrivs under 
namnet www.hedbersguld.se  

Bolagets aktie är noterad på NASDAQ First North (”First North”) och handeln i aktien sker under 
tickerkod OBAB.  

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550  

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) ar skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018 kl. 14:15 CET. 


