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Pressmeddelande 

Lomma 2020-03-04 

 
Kommuniké från extra bolagsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ) den 4 mars 2020 
 
Idag, den 4 mars 2020, hölls extra bolagsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning 
av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 
 
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units  
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 14 februari 2020 om företrädesemission av högst 2 813 292 
units. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget cirka 62 miljoner kronor före emissionskostnader och vid fullt 
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 1 och TO 2 som emitteras i emissionen tillförs bolaget ytterligare cirka 
42 miljoner kronor före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 11 mars 2020 är registrerade som 
aktieägare i bolaget erhåller, för varje befintlig aktie, en (1) uniträtt och tjugofyra (24) uniträtter berättigar till teckning av 
en (1) unit. Varje unit består av fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption serie TO 1 och en (1) teckningsoption serie TO 2. 
Totalt omfattar emissionen högst 11 253 168 aktier, 2 813 292 teckningsoptioner serie TO 1 och 2 813 292 
teckningsoptioner serie TO 2. Teckningskursen uppgår till 22 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie 
om 5,50 kronor.  
 
Teckningstiden i emissionen löper från och med den 16 mars 2020 till och med den 30 mars 2020. Varje teckningsoption 
serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 6 september 2021 till och med 
den 17 september 2021 till en teckningskurs om 6,50 kronor per aktie och varje teckningsoption serie TO 2 ger rätt att 
teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 5 september 2022 till och med den 16 september 2022 
till en teckningskurs om 8,50 kronor per aktie. 
 
Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i emissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 216 
407,076929 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 1 och TO 2 som emitteras i 
emissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 108 203,538466 kronor. 
 
Lomma den 4 mars 2020  
Nexam Chemical Holding AB (publ) 
 
För mer information, kontakta: 
Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com  

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020 kl. 
[11:00]. 
 

 
Om Nexam Chemical 
Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen 
produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper 
som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade 
egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en 
rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar 
materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: 
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rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på 
www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt 
per telefon på 08-528 00 399. 
 


