Kommuniké från extra bolagsstämma den 29 september 2020 i
Precomp Solutions Aktiebolag (publ)
Vid extra bolagsstämma idag den 29 september 2020 i Precomp Solutions Aktiebolag beslöt stämman i enlighet med samtliga förslag som lagts
fram inför den extra bolagsstämman.
Bolagsordning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ny bolagsordning.
Ändringarna i bolagsordningen avser i huvudsak att (i) ta bort den undre gränsen för antal A-aktier i Bolaget, och (ii) ändra skrivningar
avseende deltagande på stämman så att dessa överensstämmer med den lagändring som skett under 2020.
Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning utan indragning av aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska aktiekapitalet för täckning av förlust utan indragning av aktier.
Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital sätts ned med 5 120 987,82 kronor till 12 802 466 kronor.
Eftersom stämman samtidigt beslutade om riktad nyemission genom kvittning enligt nedan kommer varken Bolagets bundna egna kapital eller
aktiekapital sammantaget att minska med anledning av beslutet om minskning av aktiekapitalet.
Riktad nyemission av B-aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genom riktad nyemission genom kvittning av aktieägarlån öka Bolagets aktiekapital
med högst 10 000 000 kronor genom nyemission av högst 10 000 000 B-aktier.
Nyemissionen, tillsammans med beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt ovan, innebär, att Bolagets aktiekapital ökar med 10 000 000
kronor från 12 802 466 kronor till 22 802 466 kronor. Antalet aktier kommer genom nyemissionen att öka från 12 802 466 stycken till 22 802
466 stycken.
I samband med stämman tecknades samtliga dessa 10 000 000 B-aktier på särskild teckningslista.
Styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra stämmovalda ledamöter utan stämmovalda suppleanter. Beslutet innebär att Martin West
lämnar sitt uppdrag som styrelsesuppleant. Jan Asplund valdes till ny styrelseledamot.
Styrelsen består därmed av Stig-Arne Blom (ordförande), Jan Asplund, Martin Larsson och Harriet Lid (stämmovalda ledamöter), och de
fackliga arbetstagarrepresentanterna Bodil Björk och Gunnar Bolin, som ordinarie ledamöter, samt Nathalie Enkvist, som
arbetstagarsuppleant.
Övrigt
För mer information avseende ovannämnda beslut hänvisas till Bolagets föregående pressmeddelande "Kallelse till extra bolagsstämma i
Precomp Solutions Aktiebolag (publ)" publicerat den 28 augusti 2020 vari styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår.
Omstämpling av B-aktier
Vidare kan Bolaget härmed informera om att styrelsen erhållit begäran från samtliga innehavare av A-aktier att få dessa omstämplade till Baktier i Bolaget. Denna omstämpling, vilken medför att 907 490 A-aktier kommer att omvandlas till B-aktier, har idag anmälts för registrering
hos Bolagsverket.
Antal aktier och röster
Efter Bolagsverkets registrering av nyemissionen och omstämplingen av A-aktier enligt ovan kommer antalet aktier och röster i Bolaget att
vara 22 802 466 (varav samtliga aktier utgörs av B-aktier).
-------För ytterligare information kontakta:
Peter Sprigg, VD Precomp Solutions AB, 0739-940913, peter.sprigg@precomp.com.
Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser
Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2020 kl. [17.00] CET.

