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The Empire AB (556586-2264) 2003-10-20

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB

Bästa aktieägare!

Som tidigare meddelats på vår hemsida www.emcap.se samt i pressreleaser av 
den 29 april, den 20 maj, den 14 augusti och den 26 september 2003, har The 
Empire AB via en inkråmsaffär den 19 maj 2003 sålt verksamheten till 
Metallcenter som ingår i den danska grossistkoncernen A/S Alumeco. Aktien EMP 
B kommer att handlas till och med den 24 oktober, 2003 på Stockholmsbörsen. 
Därefter kommer aktien att handlas via Mangold Fondkommission.

Sedan affären genomförts har bolaget inte haft någon verksamhet. 
Balansräkning i The Empire har i huvudsak utgjorts av: 

●     Kundfordringar och leverantörsskulder som successivt avvecklas. 

●     Pensionsavsättningar hos FPG (pensionsgaranti) är 5 481 TSEK. Om och 
när dessa måste ersättas av premieinbetalning till Alecta, blir 
inbetalningen 6 525 TSEK; vilket innebär att det egna kapitalet sjunker 
med 1 044 TSEK.

●     Skattefordran, dvs. ett belopp på cirka 6 MSEK som vid förvärv av annan 
verksamhet skulle kunna kvittas mot framtida vinster. Denna 
skattefordran motsvarar ett eventuellt förlustavdrag på cirka 20 MSEK. 

●     Kassa och bank per den 13 oktober, 2003 uppgick till 13,591 TSEK. När 
balansräkningen rensats, löpande räkningar betalats och Pensionsgarantin 
lösts in hos Alecta räknar styrelsen att ca 3,9 MSEK återstår.

Styrelsens strategi

Styrelsen följer tre huvudspår:

●     Att inom ett år finna ett bolag och via ett s.k. omvänt förvärv åternotera 
The Empire vid Stockholmsbörsen eller göra en annan officiell notering.

●     Att sälja bolaget.

●     Variant av ovanstående eventuellt följd av likvidation av bolaget.

Styrelsen är angelägen om att de cirka 1 300 aktieägarnas intresse tillvaratas. 
Aktien kommer därför att handlas via Mangold Fondkommission. Handeln är 
kostnadsfri fram t.o.m. den 1 februari, 2004, vilket bör vara av stort intresse för 
de mindre aktieägarna. För ytterligare information om handeln bifogas härmed 
instruktioner från Mangold Fondkommission.
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För dig som är kund hos Nordnet Securities Bank AB går det också bra att handla 
aktien via www.nordnet.se efter du loggat in. Om du ännu inte är kund hos 
Nordnet blir du det enkelt genom att gå till www.nordnet.se och klicka på Bli kund.

Följ utvecklingen på www.emcap.se och www.mangold.se

Kontakta vid behov Ian Wachtmeister, 
070 241 1002, fax 08 411 5629, 
e-mail ian@auderis.se

Hjärtliga hälsningar,

Johan Wachtmeister, ordf. 
Ian Wachtmeister, VD

The Empire koncernens balansräkning per 13 oktober 2003.
I tusentals kronor

Inventarier 38 Avsättning FPG 5 481

Skattefordran 5 970 Kortfristiga skulder 3 561

Övriga fordringar 754 Eget kapital 11 311

Kassa och bank 13 591

SUMMA TILLGÅNGAR 20 353
SUMMA SKULDER 
OCH EGET KAPITAL 20 353

När fordringar och skulder reglerats, FPG avsättningen lösts in med 6 525 TSEK 
och framtida kostnader för år 2003 betalats, bedöms en kassa på 3 800 TSEK 
återstå.

INSTRUKTIONER FÖR AKTIEHANDEL PÅ 
MANGOLD-LISTAN

1. SÅ HÄR REGISTRERAR DU DIG SOM ANVÄNDARE

●     För att köpa och sälja aktier i bolag på Mangold-listan ska du fylla i bifogat 
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Användaravtal. Användaravtalet är kostnadsfritt och förvaras av Mangold 
Fondkommission under full sekretess. Glöm inte att underteckna 
Användaravtalet innan du skickar det per fax eller brev till Mangold 
Fondkommission.

●     Från Användaravtalet får Mangold Fondkommission information om vilken 
depå eller VP-konto som Dina förvärvade aktier ska levereras till liksom till 
vilket bankkonto försäljningslikviden ska överföras.

●     Vi skickar sedan användarnamn och lösenord till den e-postadress som du 
har uppgivit i Användaravtalet.

●     Om du inte har e-postadress eller tillgång till Internet ber vi dig kontakta 
oss per brev eller telefon så att vi kan tillhandahålla dig med instruktioner 
om hur du kan köpa och sälja aktier utan att gå via Internet.

2. SÅ HÄR KÖPER OCH SÄLJER DU AKTIER

●     För att registrera en anmälan går du in på The Empires hemsida 
www.emcap.se och trycker på länken för aktiehandel hos Mangold 
Fondkommission. Alternativt kan du gå direkt via Mangold 
Fondkommissions hemsida, www.mangold.se och gå in under The Empire 
på Mangold-listan. Här kan du se dagsaktuell information, registrera en 
köp- eller säljanmälan samt se vilka anmälningar som är registrerade.

●     Anmälningsperioden är öppen från kl. 08.00 andra måndagen till kl. 12.00 
sista fredagen varje kalendermånad.

●     För att registrera en köp- eller säljanmälan måste du först klicka på 
"Logga in" och skriva in det användarnamn och lösenord som skickats till 
dig per e-post. Sedan väljer du aktien du vill handla i (EMPIRE_B) och 
skriver in det högsta pris du är villig att köpa aktier för eller det lägsta pris 
du är villig att sälja för samt hur många aktier du maximalt vill köpa eller 
sälja. Avsluta med att trycka på knappen "Registrera anmälan".

●     Din anmälning är anonym och andra investerare kan inte se vem som 
ligger bakom en anmälan.

●     Du kan bara registrera en (1) anmälan i varje anmälningsperiod. Du kan 
alltså inte lägga in både en köp- och en säljanmälan.

●     Din anmälan är bindande och kan inte tas bort under anmälningsperioden, 
men däremot kan den ändras i positiv riktning, vilket betyder att en 
säljanmälan kan ändras till ett lägre pris liksom att en köpanmälan kan 
ändras till ett högre pris. I bägge fallen kan Du öka (men inte minska) 
antalet aktier.

3. SÅ HÄR BERÄKNAS PRIS OCH TILLDELNING AV AKTIER

http://www.emcap.se/press20031020.html (3 av 5) [2005-04-15 16:03:59]



Untitled Document

●     När anmälningsperioden är slut sammanställs alla registrerade 
anmälningar och ett avslutspris beräknas.

●     Avslutspriset blir det pris där flest aktier omsätts, dvs det pris där 
efterfrågan möter utbudet.

●     Därefter avgörs vilka köp- och säljanmälningar som tilldelas aktier till 
detta avslutspris. Alla som får tilldelning betalar samma avslutspris och 
det pris du har registrerat på din anmälan är det lägsta säljpris respektive 
högsta köppris du kan komma få tilldelning på. Däremot kan priset bli 
bättre. Vid tilldelning prioriteras de anmälningar som har bäst pris (högst 
köppris respektive lägst säljpris).

●     För varje aktieaffär (köp eller försäljning) tar Mangold Fondkommission ut 
en transaktionsavgift (att jämföra med courtage) på 250 kronor. Detta är 
en fast transaktionsavgift som är oberoende av affärens storlek och den 
regleras på avräkningsnotan. Observera att Mangold Fondkommission inte 
tar ut någon transaktionsavgift i The Empires aktie, EMPIRE_B, från 
köpare och säljare under perioden 27 oktober 2003 till den 1 februari 
2004.

4. SÅ HÄR GÅR BETALNING OCH LEVERANS TILL

●     Vid tilldelning av aktier skickar vi avräkningsnotor till dig med all 
nödvändig information om affären samt leveransinstruktioner. 
Avräkningsnotan är utfärdad av Mangold Fondkommission. Du kan inte se 
vem som är din motpart i aktieaffären.

●     Om du har sålt aktier så anger avräkningsnotan att du ska överföra aktier 
till ett VP-konto hos Mangold Fondkommission. Om dina aktier ligger på en 
depå innehåller avräkningsnotan instruktioner till din förvaltare om 
överföring av aktierna.

●     Om du har köpt aktier så anger avräkningsnotan det belopp som du ska 
föra över till Mangold Fondkommissions klientmedelskonto. Därefter 
skiftar vi aktierna mot pengar och ägarbytet träder i kraft.

●     Observera att du är skyldig att följa instruktionerna på avräkningsnotan. 
Läs stycket "Kundens förseelse" i Användaravtalet!

●     Om din motpart inte skulle överföra sina aktier eller likvider enligt 
avräkningsnotan, förbehåller vi oss rätten att annullera aktieaffären och 
sända tillbaka dina aktier eller likvider.

Mangold Fondkommission och dess verksamhet står under Finansinspektionens 
tillsyn. Alla likvida medel och aktier som Du överför till oss på våra värdepappers- 
respektive klientmedelskonton är avskiljda från vår verksamhet. Detta betyder 
att de medel och aktier som vi innehar under den tid som avräkning och 
avveckling äger rum, är helt skyddade enligt svensk lagstiftning.
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