
 

 

Pressmeddelande 
15 oktober 2013 

EMPIRE AB: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 14 OKTOBER 

2013 – STYRELSEN FÖRLÄNGER TECKNINGSTIDEN 

 
Aktieägarna i Empire AB (publ), 556586-2264, har idag hållit extra bolagsstämma. Vid 
den extra bolagsstämman beslutades att genomföra en riktad nyemission av aktier 
vilken tillför högst cirka 10 MSEK, och omfattar en ökning av aktiekapitalet med högst 
1 276 596 kronor genom emission av högst 4 255 320 B-aktier. Teckningsberättigade är 
allmänheten.  
 
Styrelsen har i samband med bolagsstämman beslutat att utnyttja möjligheten enligt 
bolagsstämmans beslut att förlänga tiden för anmälan och teckning. Teckningstiden 
löper därmed mellan 15 oktober – 31 oktober 2013. Styrelsen kommer att prioritera 
tilldelning av aktier till sådana tecknare, inklusive nuvarande aktieägare, som anmäler 
intresse för deltagande till Mangold Fondkommission AB senast kl 15.00 den 
31 oktober 2013.  
 
Det upplyses att flera huvudaktieägare har kommunicerat att de har för avsikt att anmäla 
intresse att delta i emissionen. 
 
De som önskar delta i emissionen ombedes teckna sig enligt instruktion på 
anmälningssedeln. Anmälningssedeln kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida 
www.empirenordic.com. 
 
Eftersom erbjudandet, inklusive övriga erbjudanden av värdepapper som bolaget 
genomfört under de senaste 12 månaderna, understiger 2,5 MEUR kommer inget 
prospekt att upprättas. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
VD Ulf Bork, ulf.bork@empirenordic.com tfn: +46-733 596 871 
 
Om Empire: 
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsument-
marknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, 
BaByliss, Cuisinart, GreenPan, HoMedics, The House of Marley, Revlon och Salter. Sedan 1997 har Empire 
marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under 
varumärket C3. Empire är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Mangold Fondkommission AB, 
telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och Likviditetsgarant. 

 
Empire AB (publ) 
Kungsgatan 37 
SE-111 56 Stockholm 
Tel. +46 8 410 58 400 
www.empirenordic.com 

VIKTIG INFORMATION 

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i 
eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Schweiz, Sydafrika 
eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta 
pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i 
Empire AB (publ). Den riktade emissionen kommer inte att riktas till personer med hemvist, eller som är 
bosatta, i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Schweiz, Sydafrika 
eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på prospekt, annan erbjudandedokumentation, 
registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att 
registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller 
enligt någon provinslag i Kanada och inte heller enligt tillämplig lag i annat land. 


