
IMPACT COATINGS FÖRHANDLAR MED FINANSIELL PARTNER
Impact Coatings AB förhandlar med en internationell investerare om ett kapitaltillskott genom en riktad nyemission på
ca 30 MSEK. Dessa medel kommer att användas dels till bränslecellsdivisionens fortsatta positionering mot
bilindustrin och dels för att täcka rörelsekapitalbehovet då försäljningen av system har ökat.

Om avtal sluts avses även processen att stärka de båda divisionerna Systems och MaxPhase att fortsätta.

2015 har varit ett framgångsrikt år för bolaget. Efter en lång period av utveckling av bolagets erbjudande har ett positivt gensvar
från marknaden styrt oss mot systemlösningar till bilindustrin, till kunder som är affärskritiskt beroende av dekorativa beläggningar
och inte minst legoproduktion av Ceramic MaxPhase™ belagda plattor för bränsleceller.

Ett stort antal ledande företag och fordonskluster använder Impact Coatings lösning för beläggning av bränsleplattor. Således är vi
direkt involverade i de kraftfulla FoU-satsningar som förbereder för massproduktion av bränslecellsdrivna fordon. Ovanpå detta har
vi haft en stadig intäktsström genom en kontinuerlig efterfrågan av legoproduktion.

Upprampning av systemleveranser binder kapital. Ett behov av likviditet som inte alltid kan matchas mot intäktsströmmar från
kunder. Därför har tillgång till kapital stundtals varit ansträngt och ibland blivit begränsande för både expansion och flexibilitet vid
tecknande av nya order.

Som en följd av den positiva utvecklingen har bolaget ingått i en förhandling med en internationell investerare för att skapa det
utrymme som bedöms nödvändigt för en fortsatt fokuserad och hållbar expansion. Om ett avtal sluts kommer det att omfatta en
riktad nyemission om 25-30 MSEK kronor och bolaget kommer då snarast att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma.

För mer information, kontakta VD Claes Pettersson, tel. 070-5363676, e-mail claes.pettersson@impactcoatings.se.

Om Impact Coatings

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD-ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna
skikt av metaller och keramer.

Företaget tillhandahåller beläggningssystemen InlineCoater™, PlastiCoater™ och ReelCoater™ för Lean-organiserad komponentproduktion
som inkluderar PVD. Bolaget har också utvecklat en portfölj av beläggningsprocesser som marknadsförs under namnet MaxPhase, med unika
prestanda för bl a bränslecellsplattor och elektriska kontakter.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.Verksamheten startade 1997 och efter en fas av
utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX
Stockholm First North. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.


