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PRESSMEDDELANDE  

Stockholm den 6 december 2018  

 

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.) 

 

Kommuniké från extra bolagsstämma  

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.)   (nedan ”Bolaget”) avhölls onsdagen 

den 5 december 2018. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag: 

• Att en nyemission av aktier med företräde för befintliga aktieägare skall genomföras. 

• Att bemyndiga styrelsen att kunna emittera ett eller flera konvertibla skuldebrev med 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till Casa Services SIA på maximalt 14,0 mkr. 

 

Kommentar till beslut om företrädesemission 

Företrädesemissionen kommer att genomföras enligt följande huvudsakliga villkor: 

• Varje innehavd aktie ger rätt att på avstämningsdagen erhålla en (1) teckningsrätt. För 
teckning av en (1) ny aktie krävs en (1) teckningsrätt. 

• Avstämningsdag skall vara den 13 december 2018.  

• Aktie betalas med ett belopp om 0,10 kr styck, varav 0,10 kr utgör aktiekapital. 

• Betalning skall ske genom kontant betalning i samband med teckning, eller genom 
kvittning. 

• Teckning och betalning för aktierna skall ske under perioden den 17 december 2018 - 8 
januari 2019. 

• Bolagets aktiekapital ökas, vill full teckning, med högst 10.100.809 kr till högst 
20.201.618,40 kr genom emission av högst 101.008.092 st. nya aktier. Antalet aktier 
kommer efter emissionen och vid full teckning, att uppgå till 202.016.184 st.  

 
Kommentar till beslut om bemyndigande att kunna emittera konvertibla skuldebrev 

Styrelsen i Metallvärden önskar få in en stark partner med goda kontakter för att vidareutveckla 
Bolagets handelsverksamhet. Casa Services SIA (nedan ”Casa Services”) har denna typ av 
kontakter och har ett stort intresse av att aktivt tillföra Metallvärden dessa kontakter och på sikt 
bli en betydande delägare i bolaget.  
 
Casa Services SIA är ett lettiskt företag bildat 1999 och som ingår i företagsgruppen Casa 
Developments SIA med inriktning mot företagsutveckling och handel i norra Europa, Ryssland 
och Afrika. Huvudägare ärr Vadims Solokovs. Casa Services kommer framför allt att bidra med 
finansiering och uppslag till handelsaffärer, främst med inriktning mot återvunna råvaror. 
 
Bolagsstämmans beslut bemyndigar styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, till Casa Services SIA (nedan ”Casa Services”) (eller till den som Casa Services 
sätter i sitt ställe) kunna utfärda ett eller flera konvertibla skuldebrev på maximalt 14,0 mkr, 
under tiden intill nästa årsstämma. 
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Betalning ska ske kontant vid utfärdandet av skuldebreven. Skuldebreven skall löpa utan ränta 
under hela löptiden och ha en löptid fram till den 31 december 2020. Efter denna tidpunkt 
förfaller rätten till konvertering. 

Skuldebrevet kan konverteras till aktier i Metallvärden under hela löptiden. 

Konverteringskursen skall vara 0,10 kr per aktie.  

 
För mer information kontakta: 
Björn Grufman, koncernchef  
Tel: 08 – 440 84 60 
bjorn.grufman@metallvarden.se  
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