
Kommuniké från extra bolagsstämma i Impact Coatings AB (publ) 

  

Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) har idag, torsdagen den 23 november 

2017, hållit extra bolagsstämma i Linköping. Bolagstämman beslutade att genomföra en nyemission av 

aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Bolagsstämman beslutade även att 

genomföra en nyemission av aktier riktad till Accendo Capital SICAV SIF (”Accendo Capital”) samt 

en nyemission av teckningsoptioner riktad till Accendo Capital. De huvudsakliga villkoren för beslutade 

nyemissioner följer av nedan.  

 

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare 

 

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en nyemission av högst 

8 034 191 nya aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. 

 

Villkoren för emissionen innebär att varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 1 

december 2017 berättigar till en (1) teckningsrätt och fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) 

ny aktie. Teckningskursen är 10,50 SEK per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total 

emissionslikvid om cirka 84,4 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper från och med den 

5 december 2017 till och med den 19 december 2017.   

 

Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan 

företrädesrätt ska ske på teckningslista och betalning ska erläggas senast två dagar efter besked om 

tilldelning enligt avräkningsnota som skickas till tecknaren. Styrelsen äger rätt att förlänga 

teckningsperioden och tiden för betalning.  

 

För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för 

emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.  

 

I första hand ska tilldelning ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett 

om de är aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska 

tilldelning ske pro rata till antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i den mån detta 

inte kan ske, genom lottning. 

 

I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om 

tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som 

var och en anmält för teckning och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

 

I tredje hand ska tilldelning ske till Accendo Capital i egenskap som emissionsgarant i förhållande till 

storleken av ställt garantiåtagande.   

 

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 5 

december 2017. Teckningsrätter som inte utnyttjats för teckning senast den 19 december 2017 eller 

avyttrats senast den 15 december 2017 blir ogiltiga och saknar därmed värde. 

 

Emissionen förutsätter att Finansinspektionen godkänner av Bolaget upprättat prospekt innan 

teckningsperioden börjar löpa. Om sådant godkännande inte har erhållits per den 30 november 2017 

kommer teckningsperioden och perioden för handel i teckningsrätter att förskjutas. 

 

Vid full teckning kommer antalet aktier att öka från 32 136 764 till 40 170 955 aktier och Bolagets 

aktiekapital kommer att öka från 4 017 095,50 SEK till 5 021 369,375 SEK. 

 

Det huvudsakliga motivet till emissionen är att tillföra Bolaget nödvändigt kapital att finansiera Bolagets 

expansion inom marknadssegmentet bränsleceller.  

 



Såsom tidigare har kommunicerats har Bolaget ingått ett avtal med Accendo Capital enligt vilket 

Accendo Capital har åtagit sig att, utan företrädesrätt, teckna samtliga aktier i emissionen som inte 

tecknas av annan, dvs. fullt ut garantera emissionen.  

 

Preliminär tidplan för emissionen (alla datum hänför sig till 2017) 

 

29 november: Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive teckningsrätter  

30 november: Första dagen för handel i Bolagets aktie utan teckningsrätter  

30 november: Beräknad dag för offentliggörande av prospektet  

1 december: Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter  

5 december: Handel i BTA startar, pågår till företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket  

5 december till 15 december: Handel i teckningsrätter på Nasdaq Stockholm First North 

5 december till 19 december: Teckningsperiod (teckning genom betalning) 

 

Beslut om riktad nyemission av aktier  

 

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en nyemission av högst 

2 380 953 nya aktier riktad till Accendo Capital. Teckningskursen är 10,50 SEK per aktie, motsvarande 

teckningskursen i företrädesemissionen, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om 

cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper från och med den 5 december 2017 till 

och med den 19 december 2017.   

 

Såsom tidigare har kommunicerats har Bolaget ingått ett avtal med Accendo Capital enligt vilket 

Accendo Capital har åtagit sig att teckna samtliga aktier i emissionen.  

 

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är dels att säkerställa Bolagets kapitalanskaffning i 

syfte att möjliggöra Bolagets expansion, dels att utvidga Bolagets aktieägarkrets med en stark och 

långsiktig huvudägare, vilket Accendo Capital bedöms vara. 

 

Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner  

 

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en nyemission av högst 800 

000 teckningsoptioner riktad till Accendo Capital. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie 

i bolaget. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen per aktie är 17,50 SEK. 

Teckningstiden löper från och med den 5 december 2017 till och med den 19 december 2017. 

Teckningsoptionerna kommer kunna utnyttjas från och med Bolagsverkets registrering av emissionen 

och under en period om två (2) år därefter. Om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut ökar Bolagets 

aktiekapital med 100 000 SEK och antalet aktier med 800 000 aktier varvid Bolaget tillförs en total 

emissionslikvid om 14 MSEK, före emissionskostnader. 

 

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är dels att säkerställa Bolagets kapitalanskaffning i 

syfte att möjliggöra Bolagets expansion, dels att utvidga Bolagets aktieägarkrets med en stark och 

långsiktig huvudägare, vilket Accendo Capital bedöms vara. 

 

För mer information om besluten hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen samt 

Bolagets tidigare pressmeddelande från den 31 oktober 2017, vilka finns tillgängliga på bolagets 

webbplats www.impactcoatings.com. För fullständiga villkor, anvisningar och ytterligare information 

om nyemissionerna och Bolaget hänvisas också till det prospekt som förväntas offentliggöras den 30 

november 2017. 

 

För mer information kontakta:  

 

Lars-Erik Nordell, styrelsens ordförande  

Telefon: 0705 649655, eller e-mail: Lars-Erik@Nordellpartner.se 

 

http://www.impactcoatings.com/
mailto:Lars-Erik@Nordellpartner.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017 kl 17:45 CET. 

 

 

Om Impact Coatings: 

 

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och 

fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer - 

ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar 

till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är 

strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora 

genombrott. 

 

Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified 

Adviser är Remium Nordic AB. 

 

Viktig information 

 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt 

handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda 

personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget 

beräknar kunna offentliggöra omkring den 30 november 2017. 

 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, 

i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan 

jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva 

ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i 

detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med 

sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra 

brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

 

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, 

enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt 

någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt 

eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom 

transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med 

värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

 


