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NORDIC FLANGES GROUP (publ.)  Org.nr 556674-1749   

Förslag om riktad nyemission 

PRESSMEDDELANDE  

Stockholm den 5 april 2019, klockan 09:30 

Förslag på riktad nyemission  
 

Styrelseordförande Bengt Engström föreslår att bolagsstämman beslutar om 
en riktad nyemission enligt följande villkor:  

 
1. Aktierna ges ut i aktieposter. Teckning får enbart ske av aktieposter och inte 

av separata aktier för sig. Varje teckningsberättigad får teckna högst fem (5) 
aktieposter. 

 
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma samtliga anställda i bolaget och 

bolagets styrelse. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att 
de anställda och styrelsen ska få ta del av värdeökningen i bolaget. 

 
3. För varje tecknad aktie ska erläggas ett pris motsvarande aktiens volymvägda 

genomsnittspris tio (10) handelsdagar före perioden om teckning av aktierna 
med en rabatt om 20 procent, dock lägst kvotvärdet. Grunden för 
teckningskursen är aktiens genomsnittspris med en lämplig rabatt.  

 
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske från och med den 17 maj 2019 

till och med den 31 maj 2019.  
 
5. Tilldelning får endast ske av högst 570 aktieposter där varje tilldelad aktiepost 

ska bestå av det antalet aktier som motsvarar den högsta multipel (heltal) av 
emissionskursen som ryms inom 6 000 kronor. 

 
6. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra (4) veckor efter teckning.  
 
7. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första 

avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna 
registrerats hos Bolagsverket. 

 



8.  Bengt Engström eller den Bengt Engström utser bemyndigas att vidta de 
smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid 
Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl. 

 
 
Separat kallelse till årsstämman kommer att skickas ut senare 
 
Frederik von Sterneck 
VD och koncernchef 
 
Om bolaget: 
 
Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att 
med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att 
uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på 
både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen 
kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och 
agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.  
 
Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck 
tfn. 08-587 979 00 - frederik.vonsterneck@nordicflanges.com 

Styrelseordförande: Bengt Engström 

Nordic Flanges Group AB (publ.) 
Herkulesgatan 14 
SE-111 52 Stockholm 
Org.nr. 556674-1749 
www.nordicflanges.com 
 

 

Denna information är sådan information som Nordic Flanges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
15 mars 2019 klockan 09:00.  

 

Vår certified advisor är Mangold Fondkommission AB – tfn. 08-503 015 50 – CA@mangold.se 

 


