Kommuniké från extra bolagsstämma i P E N C oncept G roup AB (publ)
Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i PEN Concept Group AB (publ) 556772-5667 den 15 oktober 2018
1. Stämmans öppnande
Stämman förklarades öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman
Mikael Palm Andersson valdes till ordförande.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Stämman godkände röstlängden.
4. Godkännande av dagordning
Föredragningslistan godkändes.

5. Val av en eller två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Yani Liu och Magnus Hjorth.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Förklarades stämman utlyst i behörig ordning.

7. Beslut om nyemission
Stämman godkände styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission av aktier varigenom bolagets aktiekapital ökas med högst 151 832,64 SEK
genom nyemission av högst 3 795 816 aktier, envar med kvotvärde 0,04 SEK, till en teckningskurs om 2,20 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till
högst 8 350 795 SEK.
Emissionsvillkor:
- Emissionen ska ske med företräde för befintliga aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar
till teckning av en (1) ny aktie.
- Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i
emissionen ska vara onsdagen den 24 oktober 2018. Även övriga investerare kan teckna i emissionen utan företrädesrätt.
- För varje tecknad och tilldelad aktie ska erläggas 2,20 SEK kontant.
- Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 31 oktober 2018 till och med den 15 november 2018. Teckning med stöd av företrädesrätt ska
ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas
senast femte bankdagen efter det att besked om tilldelning meddelats tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
- För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning
av aktier till annan investerare som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta om hur fördelning mellan tecknare ska ske.
- I första hand ska tilldelning av nya aktier, som tecknats utan stöd av teckningsrätter, ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av
teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. För det fall tilldelning till dessa tecknare inte kan ske fullt ut, ska
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra tecknare som tecknat utan stöd av teckningsrätter. För
det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en har tecknat och, i den mån
detta inte kan ske, genom lottning.
- De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna
registrerats hos Bolagsverket.
Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering hos Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.

8. Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Mikael Palm Andersson föredrog väsentliga händelser för bolaget från tidpunkten vid senaste bolagsstämman fram till datum för extrastämman.
9. Stämmans avslutande
Då inga övriga ärenden förekom avslutades stämman.
För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB
E-post: magnus.hjorth@pen.se
Telefon: 0706-335 106
PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med
alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten
bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av
butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.
Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar,
restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och
utensilier.

