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PolyPlank föreslår övertilldelningsoption i anslutning till den tidigare
kommunicerade företrädesemissionen
Styrelsen i PolyPlank Aktiebolag (publ) (”PolyPlank”) har beslutat att föreslå att extra bolagsstämman fattar
beslut om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 307 693 aktier, för det fall den
tidigare kommunicerade företrädesemissionen om cirka 24,9 MSEK övertecknas (”Övertilldelningsoptionen”).
Övertilldelningsoptionen är villkorad av att extra bolagstämman den 9 december 2013 kl. 10.00 beslutar (i) att
ändra bolagets bolagsordning, (ii) att minska antalet aktier i bolaget genom att aktier läggs samman 10:1, (iii) om
företrädesemissionen om cirka 24,9 MSEK, som kommunicerades den 4 november 2013
(”Företrädesemissionen”) och (iv) att Företrädesemissionen övertecknas. Styrelsen föreslår att stämman fattar
beslut om Övertilldelningsoptionen på samma dag som stämman fattar beslut om Företrädesemissionen, den 9
december 2013. Således kommer två extra bolagstämmor att hållas den 9 december 2013; en kl. 10.00 och en kl.
12.00. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen tillförs PolyPlank ytterligare kapital om högst cirka 10
MSEK. Styrelsen anser att Övertilldelningsoptionen är viktig då man ser en ökad marknadsaktivitet och en ökad
efterfrågan av PolyPlanks produkter både i Norge och Sverige vilket kräver kapital för att kunna tillgodoses.
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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.

Polyplank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

