Polyplank AB (publ)

Pressmeddelande / Press Release

2013-02-18

Polyplank AB (publ) meddelar att sista dag för teckning är den 1 mars /
Polyplank AB (publ) announce that last day for subscription is March 1
I förra veckan beslutade bolaget att förlänga anmälningsperioden för pågående emission av konvertibla lån till
den 8 mars 2013. Polyplank bedömer idag att emissionen kan stängas tidigare och mot bakgrund av att
anmälningsperioden tidigare förlängts, har bolaget beslutat att sista dag för teckning av konvertibler istället skall
vara 1 mars 2013.
Last week the company extended the subscription period for the ongoing issue of convertible loan until 8 March
2013. Polyplank today believes that the issue can be closed earlier and since the registration period earlier has
been extended, the company has decided that the last day for subscription of convertible loans instead should be
1 March 2013.
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Polyplank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska
fibrer utan tillsatser. Polyplanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets
positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande
temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också
en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.
Polyplank handlas på AktieTorget under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0000520785. Mangold Fondkommission
AB är bolagets Likviditetsgarant, www.mangold.se
Polyplank has developed and established a unique method to manufacture products using recycled plastics and organic fibers
without additives. Polyplank's products have a number of advantages over the alternatives, such as products having wood's
positive material and processing properties, good resistance to moisture and rot, high impact strength in a wide temperature
range, and long life. Furthermore, the products can be recycled, which is a positive environmental impact, but also have much
lower material costs over time.
Polyplank is traded on AktieTorget under the designation POLY. The stock's ISIN code is SE0000520785. Mangold
Fondkommission AB, www.mangold.se, is the company's liquidity provider.
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