Inbjudan att teckna aktier i
Comfort Window System AB (publ)
Inför listning på Aktietorget

Tilläggsmemorandum våren 2009

Tilläggsmemorandum
Avseende skrivning om patent på sidan 8 i Comfort Window Systems AB
Emissionsmemorandum från mars 2009.
Ursprunglig text:
•

Dels ett patent (B), gällande kulledsbeslaget, som gäller för Europa (22 länder) och är
tillämpligt på framförallt mycket stora fönster, t ex skyltfönster etc. Även det här gäller
vändbarheten av fönstret i 180/360 grader. Patentet löper fram till 2024.

Rätt text:
• Dels ett svenskt patent (B), gällande kulledsbeslaget. För detta patent har en
PCT ansökan ingivits (2004) för Europa, som vid granskningen bedömts positivt. Beslaget är
tillämpligt på framförallt mycket stora fönster, t ex skyltfönster etc. Även det här gäller
vändbarheten av fönstret i 180/360 grader. Patentet löper fram till 2024.

Göteborg 2009-03-19
Styrelsen
Comfort Window System AB (publ)

Bolagsaspekter
CWS Comfort Window System AB (publ),
(Comfort Window), är ett aktiebolag och
bedriver
verksamhet
under
denna
associationsform,
vilken
regleras
av
aktiebolagslagen. Bolaget bildades i Sverige
och registrerades 1999-09-21 med organisationsnummer 556574-9826. Den ursprungliga
firman var Lätta 508 AB, som 2000-09-19
ändrades till Finnermark & Co AB. Nuvarande
firma registrerades 2003-04-16.
Bolaget ska marknadsföra produkter inom
byggnadsverksamhet ävensom idka därmed
förenlig verksamhet.
Bolaget är ett publikt aktiebolag och Euroclear
(VPC)-anslutet, vilket innebär att det är
Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets
säte är Göteborgs kommun.
Bolaget har inte varit part i några rättsliga
förfaranden
eller
skiljedomsförfaranden
(inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller
sådana som bolaget är medveten om kan
uppkomma) under de senaste tolv månaderna,
och som nyligen haft eller skulle kunna få
betydande effekter på bolagets finansiella
ställning eller lönsamhet.

Styrelsen har med stöd av bemyndigande vid
årsstämman den 19 februari 2009 beslutat om
en nyemission av högst 1 000 000 aktier med
avvikelse
från
befintliga
aktieägares
företrädesrätt. Nyemissionen är i linje med
bolagets kapitalanskaffningsplan. Likviden
skall främst användas till produktutveckling,
försäljnings- och avtalskostnader.
Årsredovisningar och bolagsordning kan
beställas i pappersform från bolaget eller
hämtas från bolagets hemsida:
Comfort Window System AB
Beryllgatan 33
426 52 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel 031-760 80 85, -83
Fax 031-29 40 29
E-post: info@comfortwindow.se
www.comfortwindow.se
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