
 

Capillum Holding  AB, Box 34, 714 21 Kopparberg 
www.capillum.se, info@capillum.se 

Tel: 0580 – 423 50 

  

PRESSMEDDELANDE 
 
Kopparberg 2012-09-19 
 

Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” vidareutvecklar lönsam affärsmodell 
och ingår nya, lönsamma finansieringsavtal. 
För att öka tillväxten i Bolaget genomförs konvertibelemission till attraktiva 
villkor 13,25% i fast årsränta och konverteringskurs om 7,50/ B-aktie.  
   
Capillum har idag en lönsam affärsmodell avseende finansieringslösningar där 
bryggfinansiering utgör en central funktion. De produkter som Capillum tillsammans med 
utvalda samarbetspartners initialt kan erbjuda inkluderar   

 Bryggfinansiering  

 Factoring, inklusive exportfactoring 

 Inkasso, inklusive exportinkasso 

 Aktiespridning, emissionshantering 

 Garantkonsortier 

Det finns en mycket stor efterfrågan på bryggfinansiering och Capillum kommer att selektivt 

välja kunder. Som ett led i den affärsutveckling som pågår i Bolaget har Capillum  nyligen 

ingått ett antal finansieringsavtal vilka kommer att ge Bolaget betydligt högre avkastning än 

ordinarie verksamhet.       

 

Styrelsen i Capillum har även beslutat att när det uppkommer affärsmöjligheter som beräknas 

ge högre avkastning än vad ordinarie verksamhet ger skall Bolaget kunna anta sådant 

erbjudande. Capillum har beslutat om 2 st. investeringar, där ett förvärv av aktier i Cefour 

Wine & Beverage, ett bolag som är listat på Aktietorget, är den ena av dessa investeringar.     

Cefour är sedan en tid kund hos Capillum och under tiden som samarbetet pågått har 

Capillum blivit än mer övertygade om att Cefour går en intressant framtid till mötes. 

Marknaden för Cefours produkter är betydande och Cefour har goda förutsättningar att bli en 

av de ledande aktörerna på den globala marknaden inom sitt segment. Capillum är glada att 

kunna erhålla ett betydande ägande i Cefour vilket har all förutsättning att bli en mycket 

lönsam affär. För mer information om Cefour, se bolagets hemsida www.cefourwine.com 

Enskild största ägare i Capillum är Maxpeak AB (publ), ett bolag listat på Aktietorget. 

Fullständigt memorandum samt konvertibelvillkor finns att hämta på Capillums hemsida, 
www.capillum.se 
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