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Övertilldelningsoptionen ger ca 400 nya aktieägare
West International får ca 400 nya aktieägare i den nyligen avslutade nyemissionen
som övertecknades till 278 procent. Styrelsen har beslutat att utnyttja hela
övertilldelningsoptionen om ca 2,5 MSEK. Tilldelning i övertilldelningsoptionen sker
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vilket ger fler aktieägare och möjliggör
bättre likviditet i aktien.
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.
Syftet med övertilldelningsoptionen är få en större ägarspridning, bättre likviditet i bolagets
aktie, tillgodose visat intresse från nya investerare samt tillvarata möjligheten för bolaget att
tillföras ytterligare emissionslikvid. För att åstadkomma detta har styrelsen beslutat att
tilldelning i övertilldelningsoptionen i första hand ska ske i poster om 2 000 Units per
tecknare, i enlighet med det bemyndigande som gavs vid extra bolagsstämma den 8 augusti
2013. Genom emissionen tillförs bolaget ca 400 nya aktieägare. Antalet aktieägare efter
emissionen beräknas uppgå till ca 1000.
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.
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
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