Pressmeddelande från Finepart Sweden AB
Bollebygd den 21 oktober 2020

Kommuniké från extra bolagsstämman den 21 oktober 2020
Stämman i Finepart Sweden AB (publ) beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag i
punkterna 6, 7 och 8 nedan:
Punkt 6 - Beslut om riktad nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av aktier enligt följande.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 249 999,90 SEK genom
en emission av högst 1 666 666 aktier riktade till en mindre grupp investerare.
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarbasen samt att en riktad
nyemission är en möjlighet att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt
sätt. Därmed främjas Bolagets möjligheter till värdetillväxt för samtliga aktieägare.
Teckning av aktierna ska ske på teckningslista samma dag som emissionsbeslutet. 3,00 SEK skall
betalas för varje ny aktie. Kontant betalning skall erläggas senast den 27 oktober 2020.
De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner ska medföra rätt till vinstutdelning
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna
registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Punkt 7 - Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner enligt
följande.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en emission av högst 8 801 380 teckningsoptioner TO1. En
teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att under perioden 15 – 26 november 2021 teckna
en ny aktie till teckningskursen 3,30 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ska tecknas av Finepart
Sweden AB med skyldighet att vederlagsfritt skänka teckningsoptioner till de aktieägare som på
avstämningsdagen den 4 november är införd som aktieägare i bolagets aktiebok. Två aktier i bolaget
berättigar till en teckningsoption TO1. Aktiekapitalet kan öka med 1 320 207,00 kronor genom
utnyttjande av teckningsoptioner TO1.
Syftet med emissionen av teckningsoptioner är att kunna dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till
aktieägarna. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett praktiskt sätt kunna
hantera överlåtelsen av de vederlagsfria teckningsoptionerna. Teckning av teckningsoptioner ska ske
på teckningslista samma dag som emissionsbeslutet. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner ska medföra rätt till vinstutdelning
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna
registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att förlänga teckningstiden samt vidta de smärre
justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid
Bolagsverket eller Euroclear.
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Punkt 8 - Beslut om emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en emission av högst 3 333 333 teckningsoptioner TO1. En
teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att under perioden 15 – 26 november 2021 teckna
en ny aktie till teckningskursen 3,30 SEK per aktie.
Teckningsoptionerna riktas till en mindre grupp investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att bredda det långsiktiga ägandet i Bolaget, samt att stärka Bolagets finansiella
ställning. Därmed främjas Bolagets möjligheter till värdetillväxt för samtliga aktieägare. Aktiekapitalet
kan öka med 499 999,95 kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner TO1.
Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista samma dag som emissionsbeslutet.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner ska medföra rätt till vinstutdelning
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna
registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att förlänga teckningstiden samt vidta de smärre
justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid
Bolagsverket eller Euroclear.
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Om bolaget
Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för
komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att
med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som
slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

