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Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller
någon annan stat eller jurisdiktion där en sådan åtgärd skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder utöver kraven enligt svensk lag. Se även viktig information nedan.

WeDontHaveTime AB (publ) offentliggör utfall i nyemission
Anmälningsperioden avseende teckning av units bestående av en aktie och en teckningsoption i
WeDontHaveTime AB (publ) (”We Don’t Have Time” eller ”Bolaget”) avslutades den 21 december
2018 och nu har även samtliga likvider inbetalats och processen gällande registrering hos
Bolagsverket påbörjats. 163 nya och befintliga aktieägare valde att teckna 943 386 aktier vilket
medför att bolaget erhåller 9 905 553 kr före emissionskostnader.
Det totala erbjudandet i emissionen uppgick till 20 miljoner kronor. Utöver de 9,9 miljonerna i
nyemissionen tillförs bolaget ytterligare 3 234 567 kronor via de teckningsoptioner som hade
inlösensperiod 15 december 2018 – 15 januari 2019. Sammanlagt erhöll bolaget 13 129 955 kronor
före transaktionskostnader i båda dessa transaktioner.
-

Jag vill passa på att framföra ett stort tack till alla våra drygt 550 investerare från 16 länder
som stödjer oss och valt att tro på att vi tillsammans kommer kunna göra skillnad. Nyckeln till
att lösa klimatkrisen är att vi går samman och börjar agera. Emissionen har dessutom lett till
fortsatta dialoger med flertalet större investerare och vi är optimistiska om att säkerställa
ytterligare finansiering under innevarande år så vi kan genomföra affärsplanen beskrivet i
prospektet i sin helhet, säger Ingmar Rentzhog, VD för We Don’t Have Time.

Efter att nyemissionen samt teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala
antalet B-aktier i We Don´t Have Time öka med 1 397 527 aktier till 3 207 307 aktier.
Utöver dessa finns sedan tidigare 11 550 000 röststarka A-aktier som saknar rätt till utdelning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingmar Rentzhog, verkställande direktör
founder@wedonthavetime.org
www.wedonthavetime.org
Viktig information
Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och
investerare ska inte teckna eller köpa aktier eller teckningsoptioner som avses i detta dokument förutom på grundval av den
information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och tillhandahålls på Bolagets hemsida.
Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får
tillgång till detta, eller en del av detta, måste informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller teckningsoptioner eller en uppmaning till något
erbjudande om köp av aktier eller teckningsoptioner, och det ska inte heller ske någon försäljning av de aktier eller
teckningsoptioner som avses häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning,
skulle kräva framtagande avytterligare prospekt eller andra erbjudandehandlingar eller inte skulle vara lagligt utan
registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. Detta
pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller
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teckna aktier eller teckningsoptioner i USA. Aktier eller teckningsoptioner som avses häri har inte och kommer inte att
registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas
eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Aktier eller
teckningsoptioner som avses häri erbjuds inte allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte
distribueras eller skickas, helt eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen eller utskicket av detta pressmeddelande
skulle vara olagligt.

