Pressmeddelande 2008-08-21
Arkiv Digital storsatsar – genomför nyemission om sex (6) Mkr
Arkiv Digitals styrelse har beslutat att genomföra en nyemission om sex (6) Mkr för
att öka takten i uppbyggandet av bilddatabasen ytterligare, förstärka vår marknadsnärvaro, vidareutveckla vår onlinetjänst AD OnLine samt förstärka de finansiella
musklerna för att kunna vara med om större internationella digitaliseringsuppdrag.
Arkiv Digitals styrelse beslutade den 14 augusti 2008, med stöd av bemyndigande som
lämnades vid ordinarie bolagsstämma den 26 juni 2008, att genomföra en nyemission av
som lägst 250 000 aktier och som högst 1 000 000 aktier till emissionskursen sex (6)
kronor per aktie. Detta innebär att nyemissionen sammanlagt tillför bolaget som lägst
1 500 000 kr och som högst 6 000 000 kr vid full teckning före avdrag för emissionskostnader. Teckning får ske i poster om minst 1 000 aktier (6 000 kronor).
Ett garantikonsortium av aktieägare har förbundit sig att tillsammans teckna minst
250 000 aktier i nyemissionen, motsvarande 1 500 000 kr, vilket medför att 100 procent
av den lägsta emissionsvolymen och 25 procent av den maximala emissionsvolymen är
garanterad. Någon garantiersättning utgår inte.
Arkiv Digital avser att söka notering för bolagets aktie så fort styrelsen bedömer det möjligt utifrån kravet på ägarspridning och att vissa affärsmål är uppfyllda. Detta bedöms
kunna komma att ske år 2009.
Nyligen införde Arkiv Digital aktieägarabonnemang. Detta innebär att aktieägare som
äger minst 1 000 aktier i Arkiv Digital AD AB får köpa abonnemang på vår abonnemangstjänst AD OnLine till mycket förmånliga priser. Detta innebär att aktieägare har rätt
att köpa tvåårsabonnemang för 995 kronor (ordinarie pris 2 390 kronor).
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Huvudmotivet för emissionen är att öka takten i uppbyggandet av bilddatabasen och att vidareutveckla tekniken kring vår tjänst och plattform AD OnLine.
Vi har satt en ny standard för vad kunderna kan kräva av en leverantör av kyrkböcker
online - bilderna ska vara i färg!
Arkiv Digital inte bara leder utvecklingen utan vi tar hjälp av våra kunder som är med som
ett naturligt led i utvecklingen av nya tjänster och produkter. På kort tid har vi byggt en
stabil och uppskattad plattform att fortsätta skapandet av det perfekta verktyget för släktforskandet. Arkiv Digital ser en mycket spännande framtida utveckling inom släktforskningen där integration av exempelvis arkivförteckningar och olika typer av register direkt
integreras med vårt bildpresentationsprogram AD OnLine.
I somras förstärkte Arkiv Digital sin ledande position ytterligare genom att gå samman
med den andra leverantören av digitala färgbilder, DigiArkiv. Tillsammans har de båda företagen omkring 5 000 kunder.
Mer information om nyemissionen kommer inom kort att presenteras på Arkiv Digitals
hemsida.
Arkiv Digital – framtidens släktforskning
Arkiv Digital digitaliserar genom nyfotografering historiskt arkivmaterial med fokus på
kyrkoboksmaterial vilket tillgängliggörs via bolagets onlinetjänst AD OnLine till enskilda
individer och institutioner som arkiv, bibliotek, föreningar och utbildningsförbund.
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