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West Internationals företrädesemission kraftigt övertecknad
West Internationals förträdesemission om ca 5,6 MSEK tecknades till 278 procent.
Med anledning av det stora intresset har styrelsen beslutat att utnyttja
övertilldelningsoptionen om ca 2,5 MSEK. Totalt tillförs bolaget, inklusive
övertilldelningsoptionen, ca 8,1 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen säkrar
finansieringen för att fortsätta bolagets satsning på att leverera kortterminaler och
kortbetalningslösningar som ligger i teknisk framkant på marknaden.
Teckningsperioden avslutades den 5 september 2013. Teckningskursen var 2,20 kr per Unit.
Varje Unit består av två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Sammanlagt
tecknades 7 036 044 Units motsvarande ca 15,5 MSEK.

– Jag är mycket nöjd med stödet från både befintliga och nya aktieägare. Det här ger oss
finansiell stabilitet i vår fortsatta expansion inom kortterminaler, säger Sten Karlsson, VD på
West International.
Sammanräkningen visar att ca 95,3 procent av förträdesemissionen tecknades med stöd av
uniträtter. Genom nyemissionen, inklusive övertilldelningsoptionen, ökar aktiekapitalet med
1 467 025 kronor och antalet aktier med 7 335 126. Efter nyemissionen, inklusive
övertilldelningsoptionen, uppgår bolagets aktiekapital till 3 049 025 kronor, fördelat på 15 245
126 aktier.
Tilldelning av Units utan stöd av uniträtter kommer ske i enlighet med de fördelningsprinciper
som har redogjorts för i informationsmemorandumet. Besked om tilldelning lämnas genom
översändande av avräkningsnota, vilket beräknas ske den 10 september 2013.
Bolaget behöver, med anledning av överteckningen, inte ta några garantiåtaganden i
anspråk. Nyemissionen var garanterad i sin helhet utan kostnad för bolaget.
Avanza Bank är finansiell rådgivare till West International i samband med emissionen.
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

