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VIKTIG INFORMATION  
Styrelsen för Precisionsmetall Group AB (”Precisionsmetall” eller ”Bolaget”) med org.nr. 556777-2883 har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av förestående nyemission. Erbjudandet 
omfattar högst 132 428 570 aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget där Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen den 20 februari 2018 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs 
om 0,08 SEK per aktie. (”Erbjudandet” eller ”Emissionen”). Observera att detta dokument endast är en informationsbroschyr som innehåller ett kort utdrag ur Informationsmemorandumet och att varje beslut 
att investera i aktier i Bolaget ska baseras på en bedömning av Informationsmemorandumet i dess helhet. 
 
INFORMATIONSMEMORANDUM 
Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Precisionsmetalls hemsida, www.precisionsmetall.se och AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se. 
 
RISKFAKTORER  
En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ 
påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Innan en 
investering görs uppmanas investerare att läsa Informationsmemorandumet och särskilt beakta avsnittet riskfaktorer på sid. 4. 



  

FINANSIELL ÖVERSIKT 
KONCERNEN 
(MSEK) 

 
2017-01-01   
2017-12-31 

 
2016-01-01   
2016-12-31 

   
Nettoomsättning 38,6 22,3 
Resultat efter finansiella poster -7,9 -3,2 

Balansomslutning 14,5 9,2 
   

VD HAR ORDET 
 
På många sätt har 2017 varit ett händelserikt år för 
Precisionsmetall Group AB. Bolaget har gått från att vara ett 
Bolag med en verksamhet samt ett vilande dotterbolag, till en 
koncern med två verksamma dotterbolag. Bolaget förvärvade 
stålföretaget Precisionsstål i Stockholm AB under maj vilket har 
öppnat upp en helt ny marknad för Bolaget. Vi är nu verksamma 
på en bredare front än tidigare då vi bedriver handel med fler 
metaller. Tidigare har Bolaget enbart handlat med ädla metaller. 
Precisionsstål är en fristående stålgrossist som levererar 
precisionsanpassade- och specialvärmebehandlade 
stålprodukter till kunder inom hela Sverige och delar av Europa. 
Precisionsstål har varit verksamma inom stålindustrin sedan 
1987 och har lång erfarenhet inom branschen. Under året har vi 
satt oss in i verksamheten och arbetat efter befintlig 
affärsmodell med fokus på utveckling, tillväxt och lönsamhet. Vi 
har också genomfört en del interna omstruktureringar vilket 
kommer leda till en mer kostnadseffektiv verksamhet under 
2018. 
 
I december 2017 mottog Bolaget beslut från Skatteverket att ej 
medge Bolaget avdrag för ingående moms om cirka 8,3 MSEK, 
plus tillkommande skattetillägg om cirka 1,2 MSEK, för perioden 
jan-aug 2015. Upptaxeringen härrör från Bolagets dåvarande 
business to business handel med ädelmetaller (företrädesvis 
platina). Som grund för upptaxeringen har Skatteverket gjort 
gällande att Bolaget varit i ond tro (dvs. vetat om eller borde ha 
vetat om) till att Bolagets leverantörer av platina undandragit sig 
inbetalning av lagenlig mervärdesskatt 
(mervärdesskattebedrägeri). Genom att, trots den onda tron, 
göra avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till 
transaktionerna, har Bolaget, enligt Skatteverkets bedömning, 
lämnat oriktiga uppgifter för perioderna 201501 – 201508 
 
Bolaget delar inte Skatteverkets bedömning och menar att det 
helt saknas grund för att ålägga Bolaget ett ansvar för att dess 
leverantörer undandragit sig att inbetala moms, eftersom 
Bolaget inte har haft kännedom eller borde haft kännedom om 
missförhållandena hos leverantörerna. Beslutet är överklagat till 
Förvaltningsrätten. Anstånd med betalningen till Skatteverket 
har beviljats Bolaget tills ärendet blivit prövat i 
Förvaltningsrätten. Bolaget har meddelat den 9 februari att 
Skatteverkets omprövning inte förändrar det tidigare beslutet. 
Denna verksamhetsgren med business to business-handel med 
ädelmetaller inom Bolaget avslutades som kommunicerat i 
delårsrapport tre 2015 på grund av för dålig lönsamhet och den 
bedrevs endast under jan-aug 2015.  
 
Motivet till emissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning 
med anledning av Skatteverkets beslut att upptaxera Bolaget för 
verksamhetsåret 2015. Om Skatteverkets beslut ändras av 
domstol innebärandes att reserverade medel inte behöver 
nyttjas helt eller delvis ska likviden som inbringas vid nyemission 
användas till fortsatt utveckling av koncernen. Bolaget ser med 
tillförsikt fram emot 2018 och har som målsättning att fortsatt 
stegra omsättningen samt uppnå lönsamhet. Emissionen är 
säkerställd till hela beloppet via teckningsförbindelser och 
garantiåtaganden. 
 
Framtid 
Under 2018 och kommer fortsättningsvis fokusera på att 
utveckla vår verksamhet i Precisionsstål genom ökat 
marknadsarbete och marknadsaktiviteter för att nå ut till fler 
kunder. Marknaden för stålkonsumtion ökade i Sverige med 7 % 
och globalt med 3 % under 2017. Vi är av uppfattningen att vi 
enbart skrapar på ytan av en marknad som växer. 
 
Stockholm Februari 2018 
 

Christian Kronegård 
VD Precisionsmetall Group AB 
 

” 
Bolaget delar inte Skatteverkets 
bedömning och menar att det 
helt saknas grund för att ålägga 
Bolaget ett ansvar för att dess 
leverantörer undandragit sig att 
inbetala moms, eftersom 
Bolaget inte har haft kännedom 
eller borde haft kännedom om 
missförhållandena hos 
leverantörerna… 

FÖRETRÄDESEMISSION 
UPPGÅENDE TILL 

10,6 MSEK 
 

TECKNINGSPERIOD 

22 feb – 8 mars 2018 
 

PRE-MONEY VÄRDERING 

10,5 MSEK 
 



Precisionsmetall med säte i Stockholm bedriver sin verksamhet inom metallhandel. Bolaget 
förvärvade 2017 stålföretaget Precisionsstål i Stockholm AB som är specialiserade på legerat 
konstruktionsstål vilket har öppnat upp en helt ny marknad för Bolaget. Bolaget är nu verksamma på 
en bredare front än tidigare då Bolaget bedriver handel med fler metaller.  
 
På Bolagets lager i Vällingby finns stora resurser för precisionskapning och Bolagets maskinpark 
utgörs av moderna bandsågar med noggrann styrning av kapsnitt för att garantera hög kvalitet och 
snäva toleranser. 
 

 

  
BAKGRUND  

Precisionsmetall är listat på Aktietorget sedan 2014 och 
ingår i en koncern som omfattar de helägda 
dotterbolagen Precisionsstål samt StureG. 
Precisionsmetall bedriver handel med råvaror sedan 2009; 
främst då med ädelmetaller och har sedan 2017 även 
påbörjat handel med metaller såsom stål, rostfritt stål, 
aluminium och koppar i samband med att Bolaget 
förvärvade Precisionsstål i maj 2017. Bolaget är 
specialiserade på material med precision både till 
formvara och prestation.  
 
MOTIVET till förestående emission är att Bolaget i 
december 2017 mottog ett beslut från Skatteverket att ej 
medge Bolaget avdrag för ingående moms om cirka 8,3 
MSEK, plus tillkommande skattetillägg om cirka 1,2 MSEK, 
för perioden jan-aug 2015. Upptaxeringen härrör från 
Bolagets dåvarande B2B-handel med ädelmetaller.  
 
Omsättningen för Bolaget uppgick till 38 MSEK (22 MSEK). 
Resultatet uppgick till -7,8 MSEK (-3,2 MSEK). 
Skatteverkets upptaxeringsbeslut påverkar Bolagets 
resultat och egna kapital för 2017. Beslutet innebär redan 
nu att den nekade ingående momsen är bokförd under 
2017 som varukostnad och skattetillägget som ej 
avdragsgill förseningsavgift. 
 
 

VERKSAMHETSMÅL 

Precisionsmetalls målsättning är främst att skapa långsiktig 
lönsamhet och tillväxt. Målsättningen är att kontinuerligt växa 
och ta större marknadsandelar inom Bolagets 
verksamhetsområden, dels i Sverige och i Europa. Förvärvet av 
Precisionsstål innebär inte enbart handel med fler metaller, 
det öppnar också upp en ny marknad för Bolaget där Bolaget 
kan bedriva försäljning globalt. Precisionsstål har i dagsläget 
majoriteten av sina kunder i Sverige men också i Tyskland och 
i Frankrike. Målsättningen är att jobba på en bred front för att 
succesivt öka försäljningen även utanför Sveriges gränser. 
 

 
EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE 
I förestående företrädesemissionen tillförs Precisionsmetall 
vid fullteckning ca. 10,6 MSEK före kostnader, som beräknas 
uppgå till ca. 1,7 MSEK, vilket medför att Bolaget tillförs 
omkring 8,9 MSEK netto.  
 
Likviden som tillkommer Bolaget vid fullteckning skall stärka 
Bolagets finansiella ställning med anledning av Skatteverkets 
beslut att upptaxera Bolaget för beskattningsåret 2015. 
 
Styrelsen bedömer att Bolaget, med nuvarande verksamhet, 
har efter fulltecknad emission tillräckligt med rörelsekapital 
för den kommande tolvmånadersperioden för att fullgöra 
Bolagets betalningsförpliktelser varefter de förfaller till 
betalning.  
 

PRODUKTSORTIMENT 
Precisionsståls sortiment består av ett stort antal produkter som möter kundernas materialbehov. Sortimentet utgörs bl.a. utav 
konstruktionsstål, verktygsstål, rostfritt stål och metallar såsom aluminium, koppar och mässing. 

 
 

KONSTRUKTIONSSTÅL 
 

ROSTFRITT STÅL 
 

KOPPAR 
 

ALUMINIUM 
 

MÄSSING 
 

VERKTYGSSTÅL 
 



  
 
2017-01-09 

 
Lägesuppdatering avseende inkråmsförvärv av F & S 
Jewellery AB 
Bolaget och F & S Jewellery AB är idag muntligen överens 
om inkråmsförvärvet av varumärken, företagsnamnen, 
domännamnen, IT-plattformar, kundregister och tillhörande 
inventarier. Köpeskillingen har reviderats till 500 TSEK för 
förvärvet. Bolaget kommer att hyra butikslokalen i andra 
hand istället för att köpa förstahandshyresavtalet.  
 

 
2017-01-25 

 
Bolaget förhandlar om förvärv av stålbolag 
Bolaget har nu inlett slutförhandlingar om att förvärva ett 
Bolag inom specialstål. Bolaget har de senaste åren 
redovisat en årlig omsättning på omkring 20 MSEK med 
positiva resultat om mellan 100 000 - 2 000 000 SEK 
(senaste tre åren). 
 

 
2017-02-09 

 
Månadsrapport januari 2017 
Bolaget rapporterar till marknaden att Under januari månad 
omsatte bolaget 1,6 MSEK (0,8 MSEK) och visade ett positivt 
resultat om 378 TSEK (-27 TSEK) efter avskrivningar. 
 

 
2017-02-14 

 
Bolaget genomför inkråmsförvärv av F & S Jewellery AB 
F & S Jewellery AB har ett stort kundklientel och är en av de 
ledande inköparna av ädelmetaller i Stockholmsregionen. 
Bolaget hade en omsättning 2014 på 36 MSEK och under 
2015 46 MSEK med svagt positivt resultat om 0,5 MSEK för 
2014 och negativt om 1,4 MSEK 2015. 
 

 
2017-04-21 

 
Bolaget förvärvar Precisionsstål i Stockholm AB 
Bolaget kommunicerar att de slutfört och ingått avtal om 
att förvärva Precisionsstål i Stockholm AB (556096-9940). 
Bolaget bedriver verksamhet inom stål och metaller. 
Affärsidén är att vara en av de främsta inom specialstål och 
metaller enligt gällande Europanormer. Köpeskillingen för 
förvärvet uppgår till 4,5 MSEK och betalas kontant. 
Köpeskillingen baseras på ett justerat eget kapital om 8 
MSEK vid tillträdesdagen. 
 

 
2017-05-04 

 
Finansiering av genomfört förvärv 
Finansieringen av förvärvet Precisionsstål i Stockholm AB 
har idag klargjorts. Bolaget kommer att betala 2,5 MSEK 
med egna likvida medel och låna resterande 2 MSEK.  
 

 
2017-05-08 

 
Bolaget slutför och tillträder förvärvet av Precisionsstål i 
Stockholm AB 
Idag har Bolaget tillträtt och betalat slutlikvid för 
Precisionsstål i Stockholm AB. Köpeskillingen för förvärvet 
uppgick till 4,5 MSEK med ett justerat eget kapital om 8 
MSEK. Precisionsstål har senaste åren omsatt omkring 20 
MSEK med positiva rörelseresultat över de senaste fem (5) 
åren på mellan 1,8 MSEK - 0,3 MSEK.    
 

 
2017-08-22 

 
Namnändring till Precisionsmetall Group AB 
Bolaget byter namn till Precisionsmetall Group AB från 
GoldX International AB. Efter den extra bolagsstämman som 
ägde rum den 10 augusti 2017 röstades styrelsens förslag om 
namnändring igenom enhälligt av aktieägarna.  
 

 
2017-09-20 

 
Gällande köpeskilling för Precisionsstål i Stockholm AB 
I avtalet finns en klausul om att det egna kapitalet ska 
uppgå till 8 mkr i samband med tillträde av aktierna. Om så 
inte är fallet ska köpeskillingen sättas ned med motsvarande 
belopp. Det egna kapitalet uppgick till 6,8 mkr varför 
Precisionsmetall Group AB har skickat en anmodan om 
betalning av skillnadsbeloppet till säljarna av bolaget. 
 

 
2017-12-28 

 
Beslut om upptaxering 
Precisionsmetall har idag mottagit beslut om upptaxering 
för verksamhetsåret 2015. Beloppet uppgår till cirka 8,3 
MSEK plus tillägg om cirka 1,3 MSEK. Bolaget har säkrat 
finansiering initialt via lån. Beskedet kommer därför ej 
påverka bolagets befintliga verksamhet. Bolaget kommer 
överklaga beslutet. 

3 SKÄL ATT INVESTERA I 
FÖRETRÄDESEMISSIONEN 

 
 
ETT VÄXANDE FÖRETAG MED 

LÅNG ERFARENHET INOM 
BRANSCHEN 

 
Bolaget har lång erfarenhet inom metall- 
och stålbranschen. Bolagets senaste 
förvärv Precisionsstål har varit verksamma 
sedan 1987 och har i dagsläget drygt 400 
aktiva kunder, främst i Sverige men också 
i delar av Europa. 
 
Bolaget är i en tillväxtfas där man ökade 
omsättningen med drygt 16 MSEK jämfört 
med 2016; ökningen motsvarar för drygt 
70% av den totala omsättningen 2016. 
 

 
SPECIALISTER ATT LEVERERA 

PRECISIONSKAPADE OCH 
SPECIALVÄRMEBEHANDLADE 

METALLER 
 
Bolaget levererar precisionskapade och 
specialvärmebehandlade metaller till 
kunder inom Sverige och Europa. Oavsett 
vilken bransch kunden tillhör kan Bolaget 
hjälpa till och erbjuda kunden olika 
produktions- och förädlingstjänster samt 
bearbetning av olika slag. 
 

 

EN VÄXANDE MARKNAD -  
GLOBAL ÖKNING AV 
STÅLKONSUMTION  

 
2017 har varit ett år med stigande priser till 
följd av en ökad efterfrågan med en 
begränsning av tillgång på stål i Europa. 
Under 2017 ökade stålkonsumtionen i 
Sverige med 7 % och globalt med cirka 3 
%. Tillväxten har kommit tillbaka på bred 
front och omfattar i stort sett alla regioner 
runt om i världen. 
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VILLKOR & ANVISNINGAR 
 
Erbjudandet i korthet 
Extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB har 
den 13 februari 2018 beslutat om nyemission av aktier 
med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om högst 132 
428 570 aktier. Innehav av en (1) aktie på 
avstämningsdagen den 20 februari 2018 berättigar till 
teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,08 
SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med 
den 22 februari till och med den 8 mars 2018. Vid full 
teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget 10 594 285,60 
SEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till 
cirka 1,7 MSEK. Om Erbjudandet tecknas fullt ökar 
aktiekapitalet med högst 529 714,00 SEK, från 529 
714,00 SEK till högst 1 059 428,00 SEK, genom 
nyemission av högst 132 428 570 aktier, envar med ett 
kvotvärde om 0,0040 SEK. 

Aktie 
Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller 
Precisionsmetall Group AB, ISIN-kod SE0005568698. 
Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är 
denominerade i SEK. 

Teckningsrätter (”TR”) 
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya 
aktier i förhållande till det antal aktier som de innehar 
på avstämningsdagen. För varje aktie som innehas på 
avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en 
(1) teckningsrätt (TR). en (1) teckningsrätt berättigar till 
teckning av en (1) ny aktie.  

Viktig information avseende handel i 
teckningsrätter 
Handel i teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget 
från och med den 22 februari till och med den 6 mars 
2018. Teckningsrätterna kommer att handlas under 
kortnamnet PREMET TR med ISIN-kod SE0010920439.  

Teckningskurs 
Aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,08 SEK per 
aktie. Courtage utgår ej. 

Avstämningsdag 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra 
vilka personer som har rätt att erhålla teckningsrätter i 
Erbjudandet är den 20 februari 2018. Sista dag för 
handel i Bolagets aktier inklusive rätt att deltaga i 
Erbjudandet är den 16 februari 2018. Första dag för 
handel i Bolagets aktier exklusive rätt till deltagande i 
Erbjudandet är den 19 februari 2018. 

Teckningsperiod 
Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och 
med den 22 februari till och med den 8 mars 2018. Efter 
teckningsperiodens utgång blir outnyttjade 
teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. 
Outnyttjade teckningsrätter kommer att, utan avisering 
från Euroclear Sweden, bokas bort från VP-kontot. 
Styrelsen i Precisionsmetall Group AB har rätt att 
förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall 
beslut om förlängning av teckningsperioden fattas, 
kommer beslutet offentliggöras senast den 8 mars 2018. 
Styrelsen har även rätt att avbryta nyemissionen ifall 
omständigheter uppstår som kan medföra att 
tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som 
olägligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara 
av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl 
händelser i Sverige som utomlands.  

Utspädning 
Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna 
aktier i Erbjudandet kommer att spädas ut med upp till 
132 428 570 aktier, vilket motsvarar 50,0 procent av 
Erbjudandet (beräknat som antalet nya aktier och röster 
dividerat med det totala antalet aktier och röster efter 
ett fulltecknat Erbjudandet).  

Information från Euroclear Sweden i hänsyn 
till Erbjudandet och ansökningsblanketter 
Direktregistrerade aktieägare 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
ovannämnd avstämningsdag var registrerade i den av 
Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda 
aktieboken och som äger rätt att teckna aktier i 
Erbjudandet, erhåller följande dokument från Euroclear 
Sweden: 
 Sammanfattning 
 en emissionsredovisning med bifogad förtryckt 

inbetalningsavi, 
 en särskild anmälningssedel med bifogad icke 

ifylld inbetalningsavi, samt 
 en anmälningssedel för teckning av aktier utan 

företrädesrätt.  

Av den förtrycka emissionsredovisningen framgår 
antalet erhållna teckningsrätter. Den som var upptagen  

 

 

i den till aktieboken anslutna förteckningen över 
panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som 
redovisar registreringen av teckningsrätter på 
aktieägarens VP-konto kommer inte skickas ut. 

Förvaltarregistrerade aktieägare 
Aktieägare vars innehav i Precisionsmetall Group AB är 
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare 
erhåller varken emissionsredovisning eller särskild 
anmälningssedel. Teckning och betalning ska då istället 
ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. 

Teckning av nya aktier med stöd av 
företrädesrätt 
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom 
kontant betalning senast den 8 mars 2018. Teckning 
genom kontant betalning ska antingen göras med den 
förtryckta inbetalningsavin som medföljer 
emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi 
som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt 
följande alternativ: 

1. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 
teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier 
ska endast den förtrycka inbetalningsavin 
användas som underlag för teckning genom 
kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska 
ej användas. 
 

2. I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, 
eller ett annat antal teckningsrätter än vad som 
framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, 
ska den särskilda anmälningssedeln användas 
som underlag för teckning genom kontant 
betalning. Anmälning om teckning genom 
betalning ska ske i enlighet med anvisningar på 
den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta 
inbetalningsavin ska därför inte användas. 

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Särskild 
anmälningssedel kan erhållas från Partner 
Fondkommission per telefon eller e-post. Ifylld 
anmälningssedel i samband med betalning ska skickas 
per post eller lämnas på nedanstående adress och vara 
Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 
den 8 mars 2018. Anmälningssedlar som skickas per 
post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst 
före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningssedel 
kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild 
anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att 
beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att 
lämnas utan avseende. 
 
Partner Fondkommission AB 
Ärende: Precisionsmetall  
Lilla Nygatan 2 
SE-411 09 Göteborg 
Tel: +46 31 761 22 30 
Fax: +46 31 711 11 20 
E-post: info@partnerfk.se 
 
Teckning av aktier utan stöd av 
teckningsrätter 
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker 
under samma period som teckning av nya aktier med 
stöd av teckningsrätter, det vill säga från och med den 
22 februari till och med den 8 mars 2018. Anmälan om 
teckning utan företrädesrätt sker genom att 
”Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av 
teckningsrätter” ifylls, undertecknas och skickas till 
Partner Fondkommission på adress enligt ovan. 
Anmälningssedeln kan erhållas från Partner 
Fondkommission per telefon, e-post eller genom att 
ladda ned den från Precisionsmetall Group AB:s 
hemsida. Ingen betalning ska ske i samband med 
ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker i 
enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedeln 
ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast 
klockan 15:00 den 8 mars 2018. Anmälningssedlar som 
skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa 
ankomst före angivet sista datum. En (1) 
anmälningssedel kommer att beaktas. I det fall fler än 
en (1) anmälningssedel insändes kommer den sist 
erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer 
således att lämnas utan avseende. 
Observera att anmälan är bindande. 

Tilldelning 
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av 
företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om 
tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp.  
1) I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats 

utan stöd av teckningsrätter ske till de som 
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid 
överteckning, i förhållande till det antal 
teckningsrätter som var och en utnyttjat för  
 

 
 
teckning av aktier och, i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning.  

2) I andra hand ska tilldelning av aktier som 
tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till 
andra som anmält sig för teckning utan stöd av 
teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan 
erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal 
aktier som var och en anmält för teckning och, i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

3) I tredje hand ska tilldelning ske till 
emissionsgaranterna i förhållande till garanterat 
belopp.  

 
Bekräftelse om tilldelning och betalning av 
tilldelade aktier utan företrädesrätt 
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan 
företrädesrätt lämnas genom översändande av 
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. 
Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter 
utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande 
lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erlägges 
ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till 
någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan 
överlåtelse komma att understiga priset enligt 
Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit 
tilldelning av dessa aktier komma att svara för hela eller 
delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende 
av när under anmälningsperioden anmälan inkom. I 
händelse av överteckning kan tilldelning utan företräde 
komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än 
vad anmälan avser. 

Aktieägare bosatta utanför Sverige 
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej 
aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, 
Hongkong, Sydafrika, Australien eller annat land där 
deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål för 
legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i 
Erbjudandet, kan vända sig till Partner Fondkommission 
enligt ovan för information om teckning av betalning. 

Betalda och tecknade aktier (”BTA”) 
Teckning och betalning registreras hos Euroclear 
Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär 
några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller 
tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning i BTA 
skett på tecknares VP-konto. Betalda tecknade aktier 
benämns BTA på VP-kontot till dess att nyemissionen 
blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt 
innehav registrerat via depå hos bank eller 
fondkommissionär erhåller information från respektive 
förvaltare.  

Handel med BTA  
Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från 
och med den 22 februari 2018 till dess att Erbjudandet 
registreras hos Bolagsverket. De betalda och tecknade 
aktierna kommer att handlas under kortnamnet 
PREMET BTA med ISIN-kod SE0010920447. 

Leverans av nya aktier 
Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos 
Bolagsverket omvandlas BTA till aktier utan särskild 
avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare vilka 
har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information 
från respektive förvaltare. 

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 
Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast 
omkring den 12 mars 2018 kommer Bolaget 
offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet 
kommer att ske genom pressmeddelande och finnas 
tillgängligt på Bolagets hemsida.  

Rätt till utdelning på de nya aktierna 
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första 
gången på avstämningsdag för utdelning som infaller 
närmast efter det att Erbjudandet registrerats hos 
Bolagsverket under förutsättning att de nya aktierna 
blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden 
förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan 
utdelning. 

Övrig information 
För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av 
nya aktier kommer Precisionsmetall Group AB 
ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen 
ränta utgår för det överskjutande beloppet. Ofullständig 
eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende. Om teckningslikviden inbetalas 
för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan 
anmälan om teckning komma att lämnas utan 
avseende. Erlagd emissionslikvid kommer att 
återbetalas. Inga ränta kommer att utbetalas för sådan 
likvid. 
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