ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) – BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER UNDER FÖRUTSÄTTNING AV ÅRSSTÄMMANS GODKÄNNANDE
Under förutsättning av godkännande från årsstämman den 18 maj 2017 beslutar styrelsen för
Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, härmed att öka bolagets aktiekapital med
högst 2 298 850 kronor genom nyemission av högst 1 149 425 aktier och på följande villkor i
övrigt:
1.

4,35 kronor ska betalas för varje ny aktie. Teckningskursen har bestämts efter förhandling med tecknaren och motsvarar en rabatt om 4 procent baserat på den volymviktade genomsnittskursen under 10 handelsdagar före emissionsbeslutet. Styrelsen bedömer att emissionskursen är marknadsmässig.

2.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Lars Kvarnhem.
Likviden från den riktade nyemissionen ska operativt användas till expansion på den
svenska marknaden och i Asien dels till att utöka marknadsorganisationen och dels
till produktregistrering av Arcoma Precision i Kina.
Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det vara
till gagn för bolaget och aktieägarna att tillträdande styrelseordförande har ett betydande ägande i bolaget, att ägandet sprids ytterligare samt att bolaget tillförs rörelsekapital inför ovan beskrivna marknadssatsningar.
I samband härmed noteras att styrelsen samtidigt, med stöd av bemyndigandet från
årsstämman 2016, beslutat om en riktad nyemission riktad till vissa andra externa investerare. Förevarande emission utgör ett led i samma kapitalanskaffning. Då Lars
Kvarnhem föreslås som ny styrelseordförande har styrelsen emellertid bedömt att
emissionen till Lars Kvarnhem bör bli föremål för godkännande från årsstämman.

3.

Tecknaren får inte teckna färre aktier än tecknaren har företrädesrätt att teckna.

4.

Överteckning kan inte ske.

5.

Teckning ska ske på separat teckningslista senast 5 bankdagar efter det att årsstämman beslutat att godkänna emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga
sista dag för teckning.

6.

Tecknade aktier ska betalas kontant genom insättning på av bolaget anvisat konto
senast 5 bankdagar efter årsstämman beslutat att godkänna emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.

7.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för
utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

8.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta sådana smärre formella
justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
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Eftersom tecknaren föreslås väljas som ny styrelseordförande, föreslår styrelsen att stämmans
beslut om den riktade nyemissionen fattas i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut förutsätter därför att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
_____________________
Växjö den 10 april 2017
ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL)
Styrelsen

