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PRESSMEDDELANDE 

 

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.) 

Kommuniké från extra bolagsstämma  

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.) (nedan ”Bolaget”) avhölls tisdagen den 27 

januari 2016. 

Stämman beslutade: 

 Att Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 6 903 409,50 kronor genom nyemission av 

högst 13 806 819 aktier enligt följande huvudsakliga villkor: 

o Rätt att teckna aktier tillkommer de aktieägare som på avstämningsdagen den 3 

februari är registrerade som aktieägare. Varje befintlig aktie berättigar till tre (3) 

teckningsrätter och varje teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie. 

o Teckningskursen skall vara 1 krona per aktie. 

o Betalning av nytecknade aktier kan ske genom kontant betalning eller genom 

kvittning. 

o Betalning för aktier tecknade med förträdesrätt skall ske under tiden 5 – 22 februari 

2016. För aktier tecknade utan företrädesrätt skall betalning erläggas senast tre 

bankdagar efter besked om tilldelning. 

o Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 

 Att gränserna för aktiekapital och antal aktier justeras i Bolagets bolagsordning så att 

aktiekapitalet skall vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor samt att antalet 

aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000 st. 

 Att bemyndiga styrelsen att vid en eventuell överteckning i nyemissionen kunna besluta om 

ytterligare nyemission av aktier. Sådant beslut skall fattas senast den 31 mars 2016 och 

omfatta maximalt 2 000 000 aktier. Teckningskursen skall vara samma som i 

företrädesemissionen – 1 krona per aktie. 

 Att dessutom bemyndiga styrelsen att fram intill tidpunkten för nästa årsstämma emittera 

ytterligare aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för reglering av vissa av 

Bolagets skulder eller ersättning till garanter i företrädesemissionen. Bemyndigandet omfattar 

maximalt 4 000 000 aktier och teckningskursen skall vara samma som i företrädesemissionen 

– 1 krona per aktie. 

 Att slutligen bemyndiga styrelsen att fram intill tidpunkten för nästa årsstämma fatta beslut om 

nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som motsvarar högst tio (10) 

procent av det totala aktiekapitalet efter att de emissioner som nämnts ovan registrerats hos 

Bolagsverket. Sådan emission skall ske på marknadsmässiga villkor och betalning skall kunna 

ske genom kontant betalning eller med apportegendom eller genom kvittning. Syftet med detta 

bemyndigande är att öka Bolagets finansiella stabilitet och handlingsutrymme samt att kunna 

möjliggöra kapitalanskaffning för förvärv.  

 Att tidigare bemyndigande om möjlighet att emittera aktier som beslutades av årsstämman 

den 28 maj 2015 upphävs.   
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Vid den extra bolagsstämman gjorde Bolagets VD Björn Grufman en kort presentation av koncernens 

aktiviteter – denna presentation återfinns på Bolagets hemsida. 

 

För mer information kontakta: 

Björn Grufman, koncernchef  

Tel: 08 – 440 84 60 

bjorn.grufman@metallvarden.se  

 

************************************************* 

Metallvärden erbjuder den metallurgiska industrin i Norra Europa service genom råvaruförsörjning, främst genom återvunna 

metallråvaror. Koncernen har i dag egna anläggningar för återvinning av aluminium samt framställning av halvfabrikat från 

återvunnen blyråvara. 
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