Färjestaden 19 oktober 2012

Bäste aktieägare
Tack vare konsekvent marknadsföring under många år, har kännedomen om Polyplank och vårt materials
unika
egenskaper,
Färjestaden
23 marsökat
2012 ordentligt. Den ökade kännedomen om våra produkter gäller inte bara de företagskunder vi säljer till. Trots att vår marknadsföring hittills endast har varit riktad till större fastighetsbolag
har även privatkonsumenterna fått upp ögonen för vårt material. Det gör att vi nu känner att det är rätt tid
för ytterligare marknadssatsningar.
Bäste aktieägare,
Bifogar
ett Investeringsmemorandum som beskriver Polyplank AB (publ) och den företrädesemission av
konvertibla
somPolyplank
vi genomför
undersom
teckningsperioden
22 oktober
30 område,
november
2012. och
Under 2011 lån
befäste
sin position
ett av de ledande företagen
inom–vårt
tillverkning
marknadsföring av produkter bestående av återvunnen termoplast och organisk fiber. Vår försäljning ökade

Emissionslikviden
skall huvudsakligen
användas
tillden
investeringar
i distributionssamarbeten,
marknadsutmed 18 procent till MSEK
31.9 och vårt Kassaflöde
från
löpande verksamheten
uppgick till MSEK 1,4.
Vi
ser
fortsatt
stora
möjligheter
i
att
expandera
verksamheten.
veckling och investeringar i kompletterande produkter samt utgöra en likviditetsbuffert. Emissionen är ett
nödvändigt
steg för Polyplank i dess
attPolyplank
uppnå långsiktig
och grundarnas
Bifogar ett Investeringsmemorandum
somsträvan
beskriver
AB (publ) lönsamhet
och den företrädesemission
vi ambition att
bligenomför
ledandeunder
i Norden
inom polymerbaserade
träkompositprodukter.
teckningsperioden
26 mars – 11 april
2012. Emissionslikviden skall användas till bolagets
fortsatta expansion, stärka likviditeten samt täcka de kostnader som emissionen är förknippad med. Emissionen

är ettDu
nödvändigt
steg för Bolaget
i dess på
strävan
att uppnå långsiktig
lönsamhet
och grundarnas
att bli en (1)
Om
var aktieägare
i Polyplank
avstämningsdagen
den
16 oktober
2012, harambition
Du tilldelats
ledande i Norden inom polymerbaserade träkompositprodukter
uniträtt för varje innehavd aktie i Polyplank. För att teckna en (1) konvertibel krävs sex (6) uniträtter.
Teckningskursen
är fastställd
till SEK
22,50
per konvertibel.
Det gårför
naturligtvis
bra att köpa ytterligare
Ökningen av aktiekapitalet
sker genom
kontant
nyemission
med företrädesrätt
nuvarande aktieägare.
Avstämningsdag
för
vilka
aktieägare
som
har
rätt
att
delta
i
emissionen
är
fastställd
till
den
20
marskommer
2012. Föratt ske på
uniträtter för att teckna fler konvertibler, eller att sälja uniträtter. Handel i uniträtter
tio (10) innehavda registrerade aktier ges rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen SEK 0,22. I
Aktietorget
under perioden 22 oktober – 27 november 2012. Det går även att anmäla sig för teckning av
samband med emissionen kommer Polyplanks aktie att upptas till handel på Aktietorget. Första dag för handel
konvertibel
utan
stöd avden
uniträtter.
på Aktietorget
är måndag
26 mars 2012. Sista dag för handel på NGM Equity kommer vara fredag den 23
mars 2012.

Du som har dina aktier direktregistrerade på ett VP-konto, har i detta utskick även fått EmissionsredovisOm och
Du ärSärskild
aktieägare
i Polyplank på avstämningsdagen
den 20
2012 kommer
Du attdu
tilldelas
en (1)för teckning av
ning
anmälningssedel
1 och 2. Beroende
avmars
hur många
uniträtter
utnyttjar
teckningsrätt för varje innehavd aktie i Polyplank. För att teckna en aktie i emissionen krävs tio (10)
konvertibler,
skall
Emissionsredovisningen
eller Särskild
1. eller
Omatt
du dessutom
teckningsrätter.
Detdu
gåranvända
naturligtvis
bra att köpa ytterligare teckningsrätter
föranmälningssedel
att teckna fler aktier,
sälja
teckningsrätter.
Handel i teckningsrätter
att ske
pådu
Aktietorget
perioden
26 mars – 4 april
vill
anmäla
dig för teckning
utan stöd av kommer
uniträtter,
skall
användaunder
Särskild
anmälningssedel
2.
2012. Det går även att anmäla sig för teckning utan stöd av teckningsrätter.

Notera att du som har dina aktier förvaltarregistrerade på en depå, INTE skall använda dessa formulär för
Jag hoppas Du även i fortsättningen följer oss som aktieägare!
teckning av konvertibler. Du skall istället teckna i enlighet med de instruktioner som utskickats från Din
förvaltare.
Vänliga hälsningar
Kenth
Danielssoninformation om hur teckning av konvertibler går till, vänligen se avsnittet ”Villkor och
För
fullständig
VD,
Polyplank
ABsid
(publ)
anvisningar” på
12 i det bifogade Investeringsmemorandumet.

Jag hoppas du fortsätter att följa oss som aktieägare, men givetvis även som kund.

OBS – Ni som har era aktier förvaltarregistrerade skall teckna aktier i enlighet med instruktioner som
utskickats från er förvaltare.

Vänliga hälsningar

Kenth Danielsson
VD,
Polyplank
AB (publ)
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,
medföroch
också
en betydligt
lägre
materialkostnad
sett över tiden.
Polyplank
harmen
utvecklat
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.
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