2008‐11‐19
Värmlands Finans sänker teckningskursen i pågående emission och är redo för listning på AktieTorget
Detta kompletterande informationsmemorandum är avsett att utgöra en komplettering till det
informationsmemorandum som Värmlands Finans gav ut i samband med den nyemission som
Påbörjades i Oktober (nedan kallad ”Nyemission ) och är avsett att tillsammans med
informationsmemorandumet för Nyemission utgöra anslutningsmemorandum i
samband med listning av Värmlands Finans aktier på AktieTorget i december 2008.
Styrelsen för Värmlands Finans Sverige AB (publ) har i dag beslutat att sänka teckningskursen i den
pågående nyemissionen från 14 till 7 kronor per unit (en unit består av en aktie och en teckningsoption).
Samtidigt sänks teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna från 16 kronor till 8 kronor.
Med gjorda teckningar och teckningsförbindelser har bolaget, med stöd av den sänkta teckningskursen,
kommit över den gräns på 2 Mkr som är ett villkor för att emissionen ska fullföljas. Bolaget är därmed
redo för att listas på AktieTorget. Första handelsdag för aktien beräknas bli den 16 december 2008 och för
teckningsoptionen den 13 januari 2009.
Teckningsperioden i den pågående nyemissionen löper till och med den 26 november.
Den sänkta teckningskursen i nyemissionen medför att den totala maximala emissionsvolymen minskar
från 5,6 Mkr till 2,8 Mkr. Samtidigt minskar värdet på bolaget, räknat på emissionskursen, till 7,8 Mkr före
emissionen och 10,6 Mkr efter fulltecknad emission.
Styrelsen vill poängtera att sänkningen av emissionskursen inte görs för att bolaget är i kris och har akut
behov av kapitaltillskott. Tvärtom är verksamheten mycket lönsam, men styrelsen bedömer att med
tillskottet från nyemissionen kan intäkterna, och därmed vinsten, öka kraftigt med bibehållna fasta
kostnader. Situationen på aktiemarknaden har dock gjort att styrelsen bedömt det nödvändigt att sänka
emissionskursen för att nå upp till miniminivån 2 Mkr. Flera av styrelsemedlemmarna, inklusive
huvudägaren, kommer också att teckna för betydande belopp i nyemissionen.
Det finns ytterligare teckningsoptioner utgivna under hösten 2008 med teckningskurs 16 kronor och i
övrigt samma teckningsvillkor som gäller de teckningsoptioner som nämns ovan. Styrelsen avser verka för
att, om så är juridiskt möjligt, teckningskursen sänks till 8 kronor även för dessa teckningsoptioner.
För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, VD
Mobil: 0707‐715 008
E‐post: glenn.renhult@varmlandsfinans.se
Postadress: Box 2039, 650 02 Karlstad
Om Värmlands Finans Sverige AB (publ)
Värmlands Finans är ett mindre finansbolag som specialiserat sig på factoring, med huvudinriktning
mot fakturaköp. Verksamheten har gått med vinst sedan starten och är mycket lönsam. Under året
har avkastningen efter skatt på eget kapital överstigit 50 procent.
Läs mer på www.varmlandsfinans.se
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