
  

 

 

Pressmeddelande 
Stockholm, 22 november 2016 
 
 

Zhoda Investments nyemission fulltecknad 
 
     
Teckningsperioden för företrädesemissionen i Zhoda Investments löpte ut 17 november 2016 
och det slutliga utfallet visar att emissionen är fulltecknad. Bolaget kommer genom emissionen 
att tillföras cirka 22,4 miljoner kronor före emissionskostnader.  
 

- Det är mycket glädjande att känna både ett starkt stöd och intresse från aktieägarna för 
bolagets verksamhet och strategi och att vi kan genomföra kapitalanskaffningen på ett 
framgångsrikt sätt. Den stärkta kapitalbasen ger bolaget goda möjligheter att genomföra nya 
investeringar för att skapa värden för aktieägarna, säger Robert Karlsson, vd för Zhoda 
Investments.  

 
Den fulltecknade emissionen tillför bolaget totalt cirka 22,4 miljoner kronor före emissionskostnader. 
Det totala antalet aktier kommer att öka med 111 967 482, varav 4 571 400 A-aktier och 107 396 082 
B-aktier. Det totala antalet aktier kommer att uppgå till 130 628 729, varav 5 333 300 A-aktier och 125 
295 429 B-aktier. Det totala antalet röster ökar med 153 110 082 till 178 628 429 röster. Aktiekapitalet 
ökar med 3 000 000 kronor till 3 500 000 kronor. Teckningskursen var 0,20 kronor per aktie. Drygt 
70% av emissionen tecknades med stöd av primär företrädesrätt.  
 
Nyemissionen har genomförts och tilldelning har skett i enlighet med beslut fattade på extra 
bolagsstämma 7 oktober 2016. Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av 
företrädesrätt översänds avräkningsnota till tecknare och förvaltare. Betalning ska ske i enlighet med 
instruktion på avräkningsnotan.  
 
 
 
For mer information, vänligen kontakta: 
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB 
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodainvestments.com 
www.zhodainvestments.com 
 
Fakta om Zhoda Investments (tidigare Zhoda Petroleum Ukraine) 
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och 
lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. Bolagets huvudsakliga tillgång är ett 45 procentigt 
ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner 
fat netto till bolaget. Zhoda Investments aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på 
www.zhodainvestments.com. 


