
N.B. The English text is an unofficial translation. 

 

Styrelsens för Impact Coatings AB (publ), org. nr 556544-5318, (”Bolaget”) beslut, under 

förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om riktad nyemission av aktier. 

The Board of Directors of Impact Coatings AB (publ), reg. no. 556544-5318, (the ”Company”) 

resolution, subject to the approval of the general meeting, on a directed share issue. 

 

Styrelsen beslutar under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om en riktad nyemission av 

högst 9 257 143 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 157 142,875 kronor. Den 

riktade nyemissionen ska ge rätt åt tecknarna att teckna aktier enligt följande villkor.   

Subject to the approval of the general meeting, the board of directors resolves on a directed share 

issue of not more than 9 257 143 shares, entailing an increase in the share capital of not more than 

SEK 1 157 142.875. The resolution shall give the subscribers the right to subscribe shares according 

to the following terms and conditions. 

 

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Accendo Capital SICAV SIF ("Accendo 

Capital") och Hyundai Motor Company ("Hyundai"). Accendo Capital ska ha rätt att teckna 

högst 3 857 143 aktier och Hyundai ska ha rätt att teckna högst 5 400 000 aktier.  

The right to subscribe for the new shares shall vest with Accendo Capital SICAV SIF 

("Accendo Capital") and Hyundai Motor Company ("Hyundai"). Accendo Capital shall have 

the right to subscribe not more than 3 857 143 shares and Hyundai shall have the right to 

subscribe not more than 5 400 000 shares. 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning 

på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att bredda aktieägarbasen med en industriell ägare 

som är en av världens ledande fordonsbolag. Styrelsen ser Accendo Capitals fortsatta aktiva 

engagemang och kapitalbidrag till Bolaget som centralt för bolagets framtida framgång och 

samarbete med industriella ägaren Hyundai. Styrelsen ser att Hyundai och Accendo Capitals 

kombinerade ägande kommer att bidra till stabilitet, långsiktighet och kompletterande 

expertis till Bolaget. Emissionskursen har fastställts baserat på offentliggjorda 

referenstransaktioner och förhandlingar med Hyundai. Enligt styrelsen blir befintliga 

aktieägare kompenserade för en potentiell utspädning i sitt ägande genom att prissättningen 

i den riktade emissionen sker till en tydlig premie i förhållande till rådande marknadspris på 

aktien.  

The reasons for the deviation from shareholders’ preferential subscription rights are to carry 

out the capital increase in a timely and cost-efficient manner and diversify the shareholder 

base with an industrial owner that is one of the world’s leading automotive companies. The 

board of directors views Accendo Capital’s continued active engagement and capital 

contribution to the Company as instrumental to the future success of the company and its 

association with industrial owner Hyundai. The board views the combined ownership of 

Hyundai and Accendo Capital as providing stability, longevity, and complementary expertise 

to the Company. The issue price has been set based on publicly disclosed reference 

transactions and negotiations with Hyundai. According to the board of directors, the existing 

shareholders are compensated for potential ownership dilution through the pricing of the 

directed share issue at a distinct premium to the prevailing market price of the share.  

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 7 kronor. Priset motsvarar en premie om 30% mot 

Bolagets volymviktade genomsnittliga aktiekurs under perioden 7 – 11 oktober 2019.  



A subscription price of SEK 7 shall be paid for each share subscribed for. The price 

corresponds to a 30% premium to the Company’s volume-weighted average share price 

during the period 7 – 11th October 2019.  

3. Teckning av de nyemitterade aktier ska ske på separat teckningslista senast den 29 oktober 

2019. Betalning för de tecknade aktierna ska ske kontant 5 dagar från dagen för 

bolagsstämmans godkännande av emissionsbeslutet till av Bolaget anvisat konto.  

Subscription for the newly issued shares shall be made on a separate subscription list no 

later than on October 29, 2019. Payment for the shares subscribed for shall be made 

through cash payment within 5 days from the date of the General Meeting's approval of the 

directed share issue decision to a bank account designated by the Company.  

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning under punkten 4. 

The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time for 

payment under section 4.  

5. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter det att den riktade nyemissionen har registrerats hos 

Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.  

The new shares shall entail the right to a dividend for the first time on the record day for 

dividend that is closest after the time that the directed share issue has been registered with 

the Swedish Companies Registration Office and the shares are entered in the share register 

with Euroclear Sweden AB. 

 

 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av 

stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller 

Euroclear Sweden AB. 

 

 
 
 

 

Linköping i oktober 2019 
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