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Offentliggörande av informationsmemorandum om nyemissionen
Informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av Units har idag offentliggjorts.
Nyemissionen sker med företräde för befintliga aktieägare och är garanterad i sin helhet utan
kostnad för bolaget genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett antal större
befintliga aktieägare, däribland ledning och styrelseledamöter.
Memorandumet kan laddas ned från www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth eller Bolagets
hemsida www.westint.se
Villkor i sammandrag
 Nyemission om ca 5,6 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare
 En övertilldelningsoption om max 2,5 MSEK har lagts till för att öka ägarspridningen
och tillmötesgå nya investerare som visat intresse för Bolaget
 Syftet med nyemissionen är att finansiera fortsatt satsning inom området
Kortterminaler
 25 befintliga aktier ger rätt att teckna 8 Units, där 1 Unit består av 2 nya aktier och 1
teckningsoption
 Teckningskursen för en Unit är 2,20 kr
 Teckningsperioden pågår från och med den 21 augusti till och med den 5 september
2013
 Teckningsoptionen, som ingår i en Unit, är vederlagsfri. Varje teckningsoption ger rätt
att teckna en (1) ny aktie. Lösenkursen för teckningsoptionen har fastställts till 1,65 kr

Rådgivare
Avanza Bank är finansiell rådgivare till West International i samband med emissionerna.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten Karlsson, vd West International AB
Mobil: 070-555 6065
E-post: sten.karlsson@westint.se

Om West International AB (publ):
West International levererar smarta transaktions- och betalningslösningar inom butik, hotell och restaurang, samt retail banking.
Bland företagets erbjudanden finns kortterminaler, utrustning till kassasystem, kontanthanteringslösningar,
självbetjäningskiosker och andra produkter som alla syftar till att effektivisera våra kunders betalningsflöden för sina
konsumenter. Försäljning sker dels via systemintegratörer och distributörer, men också direkt till slutkund. Bland kunder och
användare återfinns exempelvis Visma, Schenker, EG Gruppen, Fujitsu, Micros-Fidelio, Volvo, Payzone Nordic, Citibank och
Absa Bank. Bolaget har säte i Stockholm och är listat på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Thenberg &
Kinde Fondkommission AB, 031-7455000. Se även www.westint.se

