Malmö 15 september 2014

Tung profil deltar i AMAE Skandinavias nyemission
Sven-Olof Kulldorff satsar kapital i Amae Skandinavia AB. Första
teckningsdag för nyemission är den 15 september och memorandum
är offentliggjort på AktieTorget.
Sven Olof arbetade inom IKEA-koncernen i 27 år. Han var under tio år ansvarig
för IKEA:s globala inköpsverksamhet. Senare blev han vice VD för ICA med ansvar
för dess varuförsörjning – det vill säga sortiment, inköp och logistik. Han är nu
verksam inom private equity, styrelsearbete och rådgivning, främst inom området
inköp och logistik. Sven-Olof är även styrelseledamot i AMAE.

”Johan har en gedigen kompetens och ett mycket stort internationellt nätverk
inom hår och mode. Johans energi och vilja är som en toppidrotsman. AMAE
säljer inte bara produkter. AMAE utvecklar frisörsalongen”
Sven-Olof Kulldorf, om Johan Bergelin VD och kreativ ledare, AMAE
AMAE Skandinavia AB är ett etablerat utvecklings- och produktionsbolag inom
den globala hårvårdsindustrin.
AMAE ger ut den trendskapande inspirationspublikationen för frisörer, CBOOK
sedan 1995 samt utvecklar och säljer hårvårdsprodukter speciellt skapade för
professionella frisörer och deras kunder.
AMAEs kunder är frisörsalonger i premiumsegmentet, som dels använder
produkterna i det dagliga arbetet och dels agerar som AMAEs återförsäljare.
Emissionskursen har fastställts till SEK 4,20, vilket medför att Bolaget tillförs högst

SEK 8 001 000 före emissionskostnader. De nya aktierna skall medföra samma rätt
som de förutvarande aktierna i Bolaget. Nyemissionen avser endast expansionens
Fas 1 och Fas 2 i Skandinavien.
Inför noteringen bjuder AMAE Skandinavia in allmänheten att teckna sig för aktier
i bolaget. Teckningstiden för emissionen sträcker sig från den 15 september till
den 3 oktober, 2014.
Bolaget kommer under teckningstiden att presentera sig på flertal platser i
Sverige.
Mer information: http://www.herslowpartners.se/informationstraffar-amae/

Johan Bergelin
VD och kreativ ledare
AMAE Skandinavia AB

Kort om AMAE Skandinavia AB – En uppstickare i en traditionell bransch med
mycket hög lönsamhet.

Välkommen till AMAE, en uppstickare inom hårvårdsindustrin grundat av Johan
Bergelin, en välkänd aktör i den internationella frisör- och modevärlden. AMAEs
serie 1969 har utsetts till Årets Hårvårdsserie av tidningen Café samt tilldelats
prestigefyllda utmärkelser som Cosmopolitan Beauty Awards. Bolaget har skapat
unika förutsättningar för att lansera ett globalt varumärke och göra det till en
lönsam affär för sina investerare.
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