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WEST: Spridningsemissionen kraftigt övertecknad
Spridningsemissionen med Avanza blev kraftigt övertecknad och antalet aktieägare
ökar med ca 1500 stycken. Genom spridningsemissionen tillförs bolaget ca 12,7 Mkr
efter emissionskostnader, som beräknas uppgå till ca 0,9 Mkr. Den sammanlagda
teckningen uppgick till ca 28 Mkr. Teckningskursen har fastställts till 3,65 kr/aktie, vilket
är 8 procent lägre än den volymvägda snittkursen under perioden 29 mars-8 april 2016.
Emissionen är en offensiv satsning för att bredda ägarbasen och snabbare kunna ta tillvara
nya affärsmöjligheter. Med ytterligare kapital ökar West takten i den internationella
expansionen. En större spridning av aktien till fler ägare skapar även förutsättningar för en
bättre likviditet i aktien.
Samtliga som tecknat färre än 3000 aktier tilldelas 1500 aktier. Därutöver har tilldelning skett
med en fallande procentskala och på så sätt att de som sökt ett mindre antal aktier
proportionellt sett erhållit större tilldelning. Avräkningsnota kommer att tillsändas omgående
och aktier levereras från och med den 12 april.
Spridningsemissionen ökar antalet aktier med 3 721 133 aktier. Det totala antalet aktier i
bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 22 500 000 aktier. Genom
emissionen ökar aktiekapitalet i bolaget till 4 500 000 kr.

För ytterligare information kontakta:
Sten Karlsson, vd West International AB
Mobil: 070-555 6065
E-post: sten.karlsson@westint.se

Bolagets rådgivare i emissionen är Avanza Bank, 08-409 421 22.
Bolagets Certified Adviser är Consensus, 031-745 50 00.
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