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Selskabsmeddelelse nr. 37/2010

Greentech Energy Systems A/S udsteder 3.900.000 stk. nye aktier i en rettet emission til markedskurs
Emissionen
Greentech Energy Systems A/S (”Selskabet”) har den 26. november 2010 gennemført en
rettet emission til en begrænset kreds af institutionelle investorer af 3.900.000 stk. nye aktier à nominelt DKK 5 til markedskurs uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Beslutningen om emissionen er truffet af bestyrelsen i henhold til bemyndigelse
til bestyrelsen i vedtægternes §4a.
I kredsen af internationale og danske institutionelle investorer, som har deltaget i den rettede emission, er bl.a. Hazel Capital, SmallCap Danmark og GWM Group.
Selskabets aktiekapital udgør herefter DKK 264.701.740, fordelt på 52.940.348 stk. aktier
à nominelt DKK 5. Kapitalforhøjelsen svarer til ca. 7,37% af Selskabets udstedte aktiekapital (efter gennemførelsen af kapitalforhøjelsen).
Emissionen blev gennemført til kurs 15,87, svarende til gennemsnittet af børskursen de
sidste 5 børsdage før emissionen, dvs. perioden fra den 19. november 2010 til og med
den 25. november (begge dage inklusive) med børskursen på den enkelte børsdag fastsat
som ”kurs alle handler”, beregnet som et vejet gennemsnit af alle handler, der indberettes
til NASDAQ OMX København A/S (”VWAP” på Bloomberg). Til orientering var ”VWAP” på
Bloomberg den 25. november 15,81.
Bruttoprovenuet fra emissionen udgør ca. DKK 61,9 (€ 8,3) millioner og vil blive anvendt til
at sikre og styrke Selskabets kapitalgrundlag. Det øgede kapitalberedskab skal dels sikre
optimal beskyttelse af Selskabets værdier, dels give mulighed for at færdiggøre bygningsarbejderne på Cagliari II-projektet (i tillæg til de afsluttende forhandlinger om bridgefinansiering af møllerne, som pt. pågår) samt færdiggøre milestones vedr. projektudviklingen i Polen.
Side 1 af 2

Optagelse til handel og officiel notering
De nye aktier forventes optaget til handel og officielt noteret på NASDAQ OMX København hurtigst muligt.
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