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Sista dag för handel av BTA i H&D Wireless
Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB:s (publ) ("H&D Wireless") nyemission av
aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som tillförde H&D
Wireless cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader, har registrerats av Bolagsverket. Sista
dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är torsdag den 15 juli 2021. Datum för avslutsorder
är måndag den 19 juli 2021. Aktier beräknas finnas på respektive VP-konto/depå onsdag den 21 juli
2021.
Genom Företrädesemissionen har H&D Wireless aktiekapital ökat med 1 192 538 kronor och antalet
aktier ökat med 23 850 760. H&D Wireless aktiekapital uppgår därmed till 8 698 782,4 kronor och
antalet aktier uppgår till 173 975 648.
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i H&D WIRELESS. Ingen åtgärd
har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några
andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i H&D WIRELESS
kommer endast att ske genom det prospekt som H&D WIRELESS nu offentliggjort.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas
på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan
innebära brott mot amerikanska Securities act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

För ytterligare information vänligen kontakta:
H&D Wireless, Pär Bergsten, CEO.
tel +46-8-551 18 460
Email: investors@hd-wireless.se
Web: www.hd-wireless.com
Om H&D Wireless:
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med
molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och
M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och
identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning
Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo
Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat
Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: Info@aqurat.se Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se .

