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Kommuniké från extra bolagsstämma i Polygiene AB 
 
Idag, den 30 december 2020, hölls extra bolagsstämma i Polygiene AB. Nedan följer en 
sammanfattning av de beslut som fattades. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin 
och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart 
förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.    
 
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier 
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 10 december 2020 om att öka bolagets aktiekapital med 
högst 1 025 641,10 kronor genom nyemission av högst 10 256 411 aktier. Med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Pareto Securities AB, i svenska såväl som internationella 
institutionella och välrenommerade investerares ställe. Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget cirka 280 
miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Nettolikviden avses att användas för att finansiera den 
kontanta delen av köpeskillingen i förvärvet av Addmaster Holdings Limited, transaktionskostnader och 
rörelsekapitalbehov. 
 
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om apportemission av aktier 
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 10 december 2020 om att öka bolagets aktiekapital med 
högst 456 417,40 kronor genom nyemission av högst 4 564 174 aktier. De nya aktierna ska endast kunna tecknas av 
aktieägarna i Addmaster Holdings Limited, varvid betalning för tecknade aktier ska erläggas genom tillskjutande av 
apportegendom bestående av aktier i Addmaster Holdings Limited.  
  
För mer information, vänligen besök ir.polygiene.com eller kontakta: 
Bolagets IR på e-post: ir@polygiene.com  
Ulrika Björk, VD, Mobil: +46 (0) 70 921 12 75, e-post: ubj@polygiene.com 
 
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2020 kl. 12.00 
CET. 
 
 
Om Polygiene 
Som världsledande inom luktkontroll och stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på kläder – från förbrukningsvaror till hållbara 
produkter. Vi behandlar kläder, accessoarer, produkter för hemmet och textilier så att du kan dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och 
produkter leva längre. Mer än 200 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke på sina produkter. Polygiene är listat 
på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, 
telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. 
 


