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Polyplank AB (publ) har hållit två extra stämmor på bolagets kontor i Färjestaden, Öland. Samtliga beslut
togs enhälligt och enligt styrelsens förslag.


Stämman beslutade att bolagsordningens 5 § får följande ändrade lydelse. ”Antal aktier skall vara
lägst 100 000 och högst 400 000”



Stämman beslutade att antalet aktier i Bolaget skall minskas genom att aktier läggs samman 10:1,
vilket innebär att tio (10) aktier läggs samman till en (1) aktie. Avstämningsdag för
sammanläggningen skall vara onsdagen den 18 december 2013. Styrelsen skall vara bemyndigad att
ändra avstämningsdag för sammanläggningen om den så finner det nödvändigt. Styrelsen skall
också vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens
genomförande.



Stämman beslutade att bolagsordningens 5 § får följande ändrade lydelse. ”Antal aktier skall vara
lägst 1 000 000 och högst 4 000 000”



Stämman beslutade om nyemission av högst 766 270 aktier varvid Bolagets aktiekapital kan ökas
med högst 19 156 774,30 kronor. Den som på avstämningsdagen onsdagen den 8 januari 2014 är
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för en (1) befintlig
aktie teckna två (2) nya aktier till teckningskursen 32,5 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (1)
teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till
teckning av två (2) aktier i företrädesemissionen. Teckningsperioden beräknas löpa från och med
måndagen den 13 januari 2014 till och med den onsdagen den 29 januari 2014. Betalning skall ske
kontant eller genom kvittning av fordran. För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av
företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av
återstående aktier vilka tecknats utan stöd av företrädesrätt. Tilldelning skall i första hand ske till
dem som även tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen eller ej. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i
förhållande till det antal teckningsrätter som var och en har utnyttjat för teckning av aktier och, in
den mån detta ej kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till de som tecknat aktier
utan stöd av företrädesrätt. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i
förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, in den mån detta ej kan ske, genom
lottning. Slutligen skall tilldelning ske till garanter i den mån sådana förekommer och, för det fall
garantiåtagandena inte behöver utnyttjas fullt, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som
var och en av garanterna har tecknat i sin egenskap av garanter. Aktie berättigar till utdelning för
första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktien emitterats. Styrelsen
skall vara bemyndigad att ändra avstämningsdag för företrädesemissionen om den så finner det
nödvändigt. Styrelsen skall också vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid
företrädesemissionens genomförande.



Stämman beslutade om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst
307 693 aktier (efter Sammanläggningen) varvid Bolagets aktiekapital kan ökas med högst
7 692 334,76 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna skall, under förutsättning av och i den
utsträckning Företrädesemissionen övertecknas, tillkomma dem vilka tecknat men inte tilldelats
aktier i Företrädesemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, vid

överteckning i Företrädesemissionen, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen
bedömda. Teckningskursen är densamma som i Företrädesemissionen, d.v.s. 32,5 kronor per aktie,
vilket ger totalt 10 000 022,5 kronor om samtliga aktier tecknas. Överkursen skall avsättas till
överkursfonden. Teckningsperioden beräknas löpa från och med måndagen den 13 januari 2014 till
och med den onsdagen den 29 januari 2014. Betalning skall ske kontant. Aktie berättigar till
utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktien emitterats.
Styrelsen skall vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid
företrädesemissionens genomförande.
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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.
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.
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