
 

 

  

VIKTIG INFORMATION  

Styrelsen för Precisionsmetall Group AB med organisationsnummer 556777-2883 (”Precisionsmetall” eller ”Bolaget”) har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning 

av förestående nyemission. Erbjudandet omfattar högst 2 207 142 aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer 

aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till kursen 1,60 SEK per aktie (”Erbjudandet” eller ”Emissionen”). 

Observera att detta dokument endast är en informationsbroschyr som innehåller ett kort utdrag ur Informationsmemorandumet och att varje beslut att investera i aktier i Bolaget 

ska baseras på en bedömning av Informationsmemorandumet i dess helhet. 

 

INFORMATIONSMEMORANDUM 

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Precisionsmetalls hemsida, www.precisionsmetall.se och Spotlight Stock Markets hemsida, www.spotlightstockmarket.com. 

 

RISKFAKTORER  

En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan 

komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan 

förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa Informationsmemorandumet och särskilt beakta avsnittet riskfaktorer 

på sid. 4. 

 

TECKNINGSPERIOD 

27 MARS – 10 APRIL 

 

EMISSIONSLIKVID 

3,5 MSEK 

 

TECKNINGSKURS 

1,60 SEK 

 



 

Under 2018 uppgick Bolagets 

nettoomsättning till 40,7 

MSEK (38,6 MSEK), vilket är 

en trygg och stabil grund att 

bygga vidare Bolaget på… 

 

  

VD HAR ORDET 
Under senaste åren har Bolaget haft flertalet motgångar (bl.a. upptaxeringen från Skatteverket samt köpeskillingstvisten som 

uppstod vid förvärvet av Precisionstål) som vi nu, en efter en, börjar reda ut och bevisat att vi hade rätt i, samtidigt som vår 

underliggande verksamhet pågår enligt vår långsiktiga plan - att långsiktigt skapa tillväxt under lönsamhet.  

 

I samband med förvärvet av Precisionstål tog Bolaget ett steg mot en industri som omfattade andra metaller än ädelmetaller och en 

marknad som långsiktigt är stabil och lönsam för bolag som är kostnadseffektiva och arbetar långsiktigt - alltså perfekt för oss. Om 

vi ser tolv månader bakåt bedriver vi en på EBITDA-nivåer en lönsam verksamhet med underliggande tillväxt. 

 

Nu har jag bara en sak i fokus och det är att se framåt och att långsiktigt skapa tillväxt och avkastning för våra aktieägare. Jag känner 

att vi är påväg i rätt riktning och med nytt kapital i ryggen kan vi fokusera på tillväxt och affärsutveckling för framtiden. Idag har vi en 

organisation som är väl anpassad för befintlig verksamhet och den tillväxtplan Bolagt har. Med tiden kommer Bolaget dock inleda en 

rekryteringsprocess för att anförskaffa den kompetens som krävs. 

 

Under 2018 uppgick Bolagets nettoomsättning till 40,7 MSEK (38,6 MSEK), vilket är en trygg och stabil grund att bygga vidare Bolaget 

på. Målet för kommande år är att från denna grund skapa tillväxt men även fokusera på att förbättra Bolagets resultat. Välkommen 

att investera i vår fortsatta tillväxt och vår väg mot ett lönsamt bolag! 

 

Stockholm Mars 2019 

Christian Kronegård 

VD Precisionsmetall Group AB 

” 

BAKGRUND 

Precisionsmetall bedriver handel med råvaror sedan 2009; främst då med ädelmetaller och har sedan 2017 även påbörjat handel med 

metaller såsom stål, rostfritt stål, aluminium och koppar i samband med att Bolaget förvärvade Precisionstål i maj 2017. Bolaget är 

specialiserade på material, framförallt konstruktionsstål, med precision både till formvara och prestation.  

 

Stålmarknaden för 2018 hade en god tillväxt världen över uppgående till ca. 2 % och Bolaget förväntar fortsatt stigande stålpriser de 

kommande månaderna. Detta gäller särskilt specialstål där den starka efterfrågan har medfört ovanlig långa leveranstider och en 

prissättningsbild som ligger långt fram i tiden.  

 

Styrelsen kommunicerade den 12 mars 2019 att Bolaget genomför en företrädesemission med teckningskurs om 1,60 SEK per aktie. 

Likviden som tillförs Bolaget i samband med fulltecknad emission skall huvudsakligen finansiera utvecklingen och befintlig 

verksamhet i koncernen samt säkerställa finansieringen av de rättsliga processer Bolaget befinner sig, vilket avser upptaxering från 

Skatteverket samt köpeskillingstvist vid förvärv av Precisionstål. 

 

VERKSAMHETSMÅL  
Precisionsmetalls målsättning är att kontinuerligt växa och ta större marknadsandelar inom Bolagets verksamhetsområden, dels i 
Sverige och i Europa. Kontinuerlig utveckling, tillväxt och långsiktig lönsamhet är Bolagets primära målsättning. 

 
 

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDADE 
I förestående företrädesemissionen tillförs Precisionsmetall vid fullteckning ca. 3,5 MSEK före kostnader, som beräknas uppgå till ca. 
0,5 MSEK, vilket medför att Bolaget tillförs omkring 3,0 MSEK netto.  
 
Emissionslikviden som tillförs Bolaget i samband med fulltecknad emission skall huvudsakligen finansiera utvecklingen och befintlig 
verksamhet i koncernen samt säkerställa finansieringen av de rättsliga processer Bolaget befinner sig i. Uppskattningsvis kommer 
emissionslikviden finansiera verksamheten enligt följande: 1,0 MSEK till utveckling och befintlig verksamhet och 2,0 MSEK för att 
säkerställa resurser i rättsliga processer. 
 
Styrelsen bedömer att Bolaget, med nuvarande verksamhet, har efter fulltecknad emission tillräckligt med rörelsekapital för den 

kommande tolvmånadersperioden för att fullgöra Bolagets betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. 



 

PRECISIONSMETALL I KORTHET 

 

 

 

  Precisionsmetall med säte i Stockholm bedriver sin verksamhet inom 

metallhandel. Precisionsmetalls affärsidé är att bedriva handel med råvaror, 

huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm 

AB och StureG AB.  

 

 Bolaget förvärvade stålföretaget Precisionsstål i Stockholm AB under maj 

vilket har öppnat upp en helt ny marknad. Bolaget är nu verksamma på en 

bredare front än tidigare då Bolaget bedriver handel med fler metaller. 

Koncernen har under det senaste året redovisat ett förstärkt resultat och 
Bolagets väg mot lönsamhet börjar visa resultat; se nedan för finansiella 
räkenskaper i sammandrag. 
 

Koncernen  

(SEK) 

2018-10-01 

2018-12-31 

2017-10-01 

2017-12-31 

2018-01-01 

2018-12-31 

2017-01-01 

2017-12-31 

Nettoomsättning 12 577 207 11 111 493 40 656 530 38 585 986 

Resultat efter finansiella poster -139 058 -10 096 476 -1 589 946 -7 862 612 

Balansomslutning 22 634 412 14 526 834 22 634 412 14 526 834 

Soliditet (%) 42% 7% 42% 7% 

 

Bolaget förvärvade 2017 Precisionsstål som bildades 1987 som en fristående 

stålgrossist och har i dagsläget ett hundratals kunder i Sverige och Europa. 

Precisionsstål säljer metall från sin egna lageranläggning i Vällingby och 

säkerställer kundens materialflöde genom att produkterna levereras i de 

kvantiteter och på de tidpunkter som passar kundens behov. Oavsett vilken 

bransch kunden tillhör kan Bolaget hjälpa till och erbjuda kunden olika 

produktions- och förädlingstjänster samt bearbetning av olika slag.  

 

Precisionsstål är specialiserade på legerat konstruktionsstål. Övriga 

produkter Bolaget arbetar med och erbjuder sina kunder: 

 

- Verktygsstål 

- Rostfritt stångstål 

 

 

 

StureG är en av Sveriges ledande aktörer inom inköp och försäljning av 

ädelmetaller från och till privatpersoner. Främst handlar bolaget med 

skrotguld i form av smycken och tandguld samt lite investeringsmetaller dit 

bl.a. guldtackor hör. Bolaget erbjuder kunder att försälja sina ädelmetaller 

både genom fysisk handel i butik belägen i Stockholm samt online via 

webbplatserna www.stureguld.se, www.smsguld.se samt 

www.guldpengar.se. 

 

 

Tillväxten på stålkonsumtionsmarknaden under 2018 utvecklades positivt 

inom i stort sett alla regioner i världen och den globala efterfrågan 

utvecklades. Stålkomsumtionen ökade globalt med 2 % under 2018*, jämfört 

med 3 % föregående år. 

 

 

 
 

*https://www.jernkontoret.se/globalassets/publicerat/stal-stalind/stalaret__2018.pdf 
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KONSTRUKTIONSSTÅL 
Konstruktionsstål är en grupp stål som 
används för olika applikationer och 
delas in efter deras huvudsakliga 
användningsområden. Denna typ 
används för måttligt påkända detaljer, 
kännetecknas av god bearbetbarhet vid 
spånavskiljande bearbetning och god 
svetsbarhet. Konstruktionsstålet 
lagerförs i runda, kvadratiska och 
rektangulära tvärsnitt med slipad eller 
obearbetad yta. De olika stålgrupperna 
som Precisionsmetall lagerför inom 
respektive område är huvudsakligen: 
maskinstål, seghärdningsstål, 
sätthärdningsstål och nitrerstål.  

ROSTFRITT STÅL 
Rostfritt stål är en grupp stål som 
används för olika ändamål och delas in 
efter deras mikrostruktur och därmed 
huvudsakligt användningsområde. De 
rostfria stålgrupperna skiljer sig 
väsentligt från varandra genom olika 
hållfasthetsegenskaper. Skillnaderna 
beror på sammansättning och struktur 
hos stålen. 
 
Bolaget lagerför martensitiska, 

ferritiska, austenitiska samt duplexa 

stål.  

  

VERKTYGSSTÅL 
Verktygsstål är en grupp stål som 
används för olika verktygsapplikationer 
och delas in efter deras huvudsakliga 
användningsområden. Verktygsstålen 
får sina egenskaper efter 
värmebehandling (härdning och 
anlöpning).  
 
Bolaget lagerför bl.a. kallarbetsstål som 
har egenskaper som bra seghet och 
hårdhet och lämpar sig bra till verktyg 
för korta serier. Bolaget lagerför även 
varmarbetsstål som används när det 
krävs hög hållfasthet kombinerad med 
hög seghet.  
  

PRODUKTSORTIMENT 
Precisionsståls sortiment består av ett stort antal produkter som möter kundernas materialbehov. Sortimentet utgörs huvudsakligen 
av konstruktionsstål, verktygsstål samt rostfritt stål. 
  

 

  KORT HISTORIK 
Precisionsmetall Group AB bedriver verksamhet inom 

metallhandel genom sina två helägda dotterbolag 

Precisionsstål och StureG.  

 

AFFÄRSOMRÅDEN 
 

 

 

 

 

HANDEL                          HANDEL  

                        MED METALLER       MED ÄDELMETALLER 

   B2B              B2C  

 

Precisionsstål förvärvades under 2017 och bedriver handel 

med metaller. Bolaget bildades 1987 och är en fristående 

stålgrossist specialiserade på att producera precisionstål; d.v.s 

skräddarsydda stålprodukter, till sina kunder i Sverige samt i 

Europa.  

 

StureG är en av Sveriges ledande aktörer inom inköp och 

försäljning av ädelmetaller från och till privatpersoner. Främst 

handlar Bolaget med skrotguld i form av smycken och tandguld 

samt lite investeringsmetaller dit bl.a. guldtackor hör. Bolaget 

erbjuder kunder att försälja sina ädelmetaller både genom 

fysisk handel i butik belägen i Stockholm samt online via 

webbplatserna www.stureguld.se, www.smsguld.se, 

www.guldpengar.se samt www.fsguld.se. På samtliga av 

Bolagets hemsidor kan kunden beställa ett brev hem där de kan 

skicka in deras guldföremål till Bolaget för värdering och 

försäljning där köpeskillingen till kunden betalas ut när parterna 

är överens. 

 

 

AFFÄRSIDÉ 

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva 

handel med råvaror, huvudsakligen metaller, 

genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm 

AB och StureG AB. 

VISION 

Precisionsmetalls vision är att inom Sverige vara en 

ledande aktör inom Bolagets verksamhetsområden 

precisionskapning- och specialvärmebehandling 

av stålprodukter samt handel med ädla metaller 

från privatpersoner.  

 

 KUNDER 

Bolaget har idag ett hundratal kunder inom affärsområdet handel 

med metaller; främst i Sverige men också i Tyskland och i 

Frankrike. Bolaget levererar precisionskapade samt 

specialvärmebehandlade stålprodukter till kunderna som 

framförallt är verksamma inom verkstads- och byggindustrin.  

 

Bland Bolagets kunder inom affärsområdet handel med 

ädelmetaller återfinns privatpersoner som vill sälja sina 

ädelmetaller, samt privatpersoner som vill köpa ädelmetaller. 



 

 

  

PRESSMEDDELANDEN I KORTHET  
Bolagets aktier har varit listade på Spotlight sedan december 2014. Sedan dess har Bolagets verksamhetsnisch ändrats till att även omfatta 

handel med andra metaller än ädla. Nedan presenteras Bolagets pressmeddelanden i korthet som Bolaget har kommunicerat de två senaste 

åren; framförallt de av väsentlig betydelse för verksamheten. 

 

 

2017-02-14 

 

Bolaget genomför inkråmsförvärv av F & S Jewellery AB 

F & S Jewellery AB har ett stort kundklientel och är en av de ledande inköparna av ädelmetaller i Stockholmsregionen. 

Bolaget hade en omsättning 2014 på 36 MSEK och under 2015 46 MSEK med svagt positivt resultat om 0,5 MSEK för 

2014 och negativt om 1,4 MSEK 2015. 

 

 

2017-05-04 

 

Finansiering av genomfört förvärv 

Finansieringen av förvärvet Precisionstål i Stockholm AB har idag klargjorts. Bolaget kommer att betala 2,5 MSEK med 

egna likvida medel och låna resterande 2 MSEK.  

 

 

2017-05-08 

 

Bolaget slutför och tillträder förvärvet av Precisionstål i Stockholm AB 

Idag har Bolaget tillträtt och betalat slutlikvid för Precisionstål i Stockholm AB. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 4,5 

MSEK med ett justerat eget kapital om 8 MSEK. Precisionstål har senaste åren omsatt omkring 20 MSEK med positiva 

rörelseresultat över de senaste fem (5) åren på mellan 1,8 MSEK - 0,3 MSEK.    

 

 

2017-08-22 

 

Namnändring till Precisionsmetall Group AB 

Bolaget byter namn till Precisionsmetall Group AB från GoldX International AB. Efter den extra bolagsstämman som ägde 

rum den 10 augusti 2017 röstades styrelsens förslag om namnändring igenom enhälligt av aktieägarna.  

 

 

2017-09-20 

 

Gällande köpeskilling för Precisionstål i Stockholm AB 

I avtalet finns en klausul om att det egna kapitalet ska uppgå till 8 mkr i samband med tillträde av aktierna. Om så inte är 

fallet ska köpeskillingen sättas ned med motsvarande belopp. Det egna kapitalet uppgick till 6,8 mkr varför 

Precisionsmetall Group AB har skickat en anmodan om betalning av skillnadsbeloppet till säljarna av bolaget. 

 

 

2017-12-28 

 

Beslut om upptaxering 

Precisionsmetall har idag mottagit beslut om upptaxering för verksamhetsåret 2015. Beloppet uppgår till cirka 8,3 MSEK 

plus tillägg om cirka 1,3 MSEK. Bolaget har säkrat finansiering initialt via lån. Beskedet kommer därför ej påverka Bolagets 

befintliga verksamhet. Bolaget kommer överklaga beslutet. 

 

 

2018-01-24 

 

Skatteverket beviljar anstånd med betalning av mervärdesskatt och skattetillägg 

Precisionsmetall Group AB har idag mottagit besked från Skatteverket om beviljat anstånd för betalning av beslutad 

upptaxering avseende mervärdesskatt på 8,3 MSEK plus skattetillägg om 1,2 MSEK. Anståndet gäller fram till att 

förvaltningsrätten har prövat beslutet. Bolaget ser positivt på detta då det har direkt positiv effekt på bolagets kostnader 

för finansiering. Skatteverket skriver i sitt beslut att anståndet beviljades med motiveringen att det råder viss tveksamhet 

om hur stort belopp som kommer att behöva betalas. 

 

 

2018-10-01 

 

Överklagan om upptaxering för verksamhetsåret 2015 avslås av förvaltningsrätten 

Precisionsmetalls överklagan avseende upptaxering och skattetillägg för verksamhetsåret 2015 har avslagits av 

Förvaltningsrätten i Stockholm. Bolaget ska i ett första skede gå igenom domen noggrant och därefter ta beslut om ett 

överklagande. 

 

 

2019-02-11 

 

Precisionsmetall Group AB vinner tvist i tingsrätten 

Bolaget har idag mottagit dom i tvistemålet mot säljarna av Precisionstål i Stockholm AB. Tvisten tillkom till följd av 

oenighet rörande det slutgiltiga köpeskillingsbeloppet. Av tingsrättens dom framgår att Precisionsmetall Group AB vunnit 

framgång i alla sina yrkanden. Svaranden åläggs enligt domen att solidariskt ersätta Precisionsmetall Group AB med 1 

189 713,52 kr plus ränta. De svaranden ska även solidariskt ersätta Precisionsmetall Group AB:s rättegångskostnader om 

266 000 kr plus ränta. 

 

 

2019-03-18 

 

Månadsrapport februari 2019 

Under februari uppgick nettoomsättningen för koncernen till 3,5 MSEK (3 MSEK) med ett rörelseresultat EBITDA 0,1 MSEK 

(0,2 MSEK) och EBIT -0,1 MSEK (0,1 MSEK).  

Säljarna har nu överklagat tingsrättens dom till Svea Hovrätt. Bolaget inväntar besked från hovrätten om huruvida 

prövningstillstånd ska beviljas. 

 
 



 

     

 

  



 

VILLKOR & ANVISNINGAR 
 
Erbjudandet i korthet 

Styrelsen i Precisionsmetall Group AB har med stöd av 

bemyndigande från årsstämman den 19 april 2018 

beslutat att genomföra en nyemission av aktier med 

företrädesrätt för aktieägarna i Bolaget om högst 2 207 

142 aktier. Innehav av sex (6) aktier på 

avstämningsdagen den 22 mars 2019 berättigar till 

teckning av fem (5) nya aktier till en teckningskurs om 

1,60 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med 

den 27 mars till och med den 10 april 2019. Vid full 

teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget 3 531 427,20 

SEK. Om Erbjudandet tecknas fullt ökar aktiekapitalet 

med högst 882 856,47 SEK, från 1 059 428,00 SEK till 

högst 1 942 284,47 SEK, genom nyemission av högst 2 

207 142 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,40 SEK. 

  

Aktie 

Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller 

Precisionsmetall Group AB, ISIN-kod SE0012257681. 

Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är 

denominerade i SEK. 

 

Teckningsrätter (”TR”) 

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya 

aktier i förhållande till det antal aktier som de innehar på 

avstämningsdagen. För varje aktie som innehas på 

avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) 

teckningsrätt (TR). Sex (6) teckningsrätter berättigar till 

teckning av fem (5) nya aktier.  

 

Viktig information avseende handel i teckningsrätter 

Handel i teckningsrätter kommer att ske på Spotlight 

Stockmarket från och med den 27 mars till och med den 

8 april 2019. Teckningsrätterna kommer att handlas 

under kortnamnet PREMET TR med ISIN-kod 

SE0012454239. 

 

Teckningskurs 

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 1,60 SEK per 

aktie. Courtage utgår ej. 

 

Avstämningsdag 

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra 

vilka personer som har rätt att erhålla teckningsrätter i 

Erbjudandet är den 22 mars 2019.  

 

Teckningsperiod 

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och 

med den 27 mars till och med den 10 april 2019. Efter 

teckningsperiodens utgång blir outnyttjade 

teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. 

Outnyttjade teckningsrätter kommer att, utan avisering 

från Euroclear Sweden, bokas bort från VP-kontot. 

Styrelsen i Precisionsmetall Group AB har rätt att förlänga 

tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut om 

förlängning av teckningsperioden fattas, kommer 

beslutet offentliggöras senast den 10 april 2019. 

Styrelsen har även rätt att avbryta nyemissionen ifall 

omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten 

för att genomföra Erbjudandet bedöms som olägligt. 

Sådana omständigheter kan till exempel vara av 

ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl 

händelser i Sverige som utomlands.  

 

Utspädning 

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna 

aktier i Erbjudandet kommer att spädas ut med upp till 2 

207 142 aktier, vilket motsvarar 45,5 procent av 

Erbjudandet (beräknat som antalet nya aktier och röster 

dividerat med det totala antalet aktier och röster efter ett 

fulltecknat Erbjudandet).  

 

Information från Euroclear Sweden i hänsyn till 

Erbjudandet och ansökningsblanketter 

Direktregistrerade aktieägare 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 

ovannämnd avstämningsdag var registrerade i den av 

Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken 

och som äger rätt att teckna aktier i Erbjudandet, erhåller 

följande dokument från Euroclear Sweden: 

 

Sammanfattning 

• en emissionsredovisning med bifogad förtryckt 

inbetalningsavi, 

• en särskild anmälningssedel med bifogad icke 

ifylld inbetalningsavi, samt 

• en anmälningssedel för teckning av aktier utan 

företrädesrätt.  

 

Av den förtrycka emissionsredovisningen framgår antalet 

erhållna teckningsrätter. Den som var upptagen i den till 

aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med 

flera underrättas separat. VP-avi som redovisar 

registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-

konto kommer inte skickas ut. 

 

Förvaltarregistrerade aktieägare 
Aktieägare vars innehav i Precisionsmetall Group AB är 

förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare 

erhåller varken emissionsredovisning eller särskild 

anmälningssedel. Teckning och betalning ska då istället 

ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. 

 

Teckning av nya aktier med stöd av företrädesrätt 

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom 

kontant betalning senast den 10 april 2019. Teckning 

genom kontant betalning ska antingen göras med den 

förtryckta inbetalningsavin som medföljer 

emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi 

som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt 

följande alternativ: 

 

1. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 

teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska 

endast den förtrycka inbetalningsavin användas 

som underlag för teckning genom kontant 

betalning. Särskild anmälningssedel ska ej 

användas. 

 

2. I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som 

framgår av den förtryckta emissionsredovisningen 

utnyttjas för teckning, ska den särskilda 

anmälningssedeln användas som underlag för 

teckning genom kontant betalning. Anmälning om 

teckning genom betalning ska ske i enlighet med 

anvisningar på den särskilda anmälningssedeln. 

Den förtryckta inbetalningsavin ska därför inte 

användas. 

 

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 

komma att lämnas utan avseende. Särskild 

anmälningssedel kan erhållas från Partner 

Fondkommission per telefon eller e-post. Ifylld 

anmälningssedel i samband med betalning ska skickas 

per post eller lämnas på nedanstående adress och vara 

Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 

den 10 april 2019. Anmälningssedlar som skickas per 

post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst 

före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningssedel 

kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild 

anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att 

beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att 

lämnas utan avseende. 

 

Partner Fondkommission AB 

Ärende: Precisionsmetall  

Lilla Nygatan 2 

SE-411 09 Göteborg 

Tel: +46 31 761 22 30 

Fax: +46 31 711 11 20 

E-post: info@partnerfk.se 

 

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter 

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker 

under samma period som teckning av nya aktier med 

stöd av teckningsrätter, det vill säga från och med den 27 

mars till och med den 10 april 2019. Anmälan om 

teckning utan företrädesrätt sker genom att 

”Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av 

teckningsrätter” ifylls, undertecknas och skickas till 

Partner Fondkommission på adress enligt ovan. 

Anmälningssedeln kan erhållas från Partner 

Fondkommission per telefon, e-post eller genom att 

ladda ned den från Precisionsmetall Group AB:s hemsida. 

Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om 

teckning utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad 

som anges nedan. Anmälningssedeln ska vara Partner 

Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 10 

april 2019. Anmälningssedlar som skickas per post bör 

avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före 

angivet sista datum. En (1) anmälningssedel kommer att 

beaktas. I det fall fler än en (1) anmälningssedel insändes 

kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga 

anmälningssedlar kommer således att lämnas utan 

avseende. 

 

Observera att anmälan är bindande. 

 

Tilldelning 

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av 

företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om 

tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp.  

 

1. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats 

utan stöd av teckningsrätter ske till de som 

tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid 

överteckning, i förhållande till det antal 

teckningsrätter som var och en utnyttjat för 

teckning av aktier och, i den mån detta inte kan 

ske, genom lottning.  

2. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats 

utan stöd av teckningsrätter ske till andra som 

anmält sig för teckning utan stöd av 

teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan 

erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal 

aktier som var och en anmält för teckning och, i 

den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

 

Bekräftelse om tilldelning och betalning av tilldelade 

aktier utan företrädesrätt 

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan 

företrädesrätt lämnas genom översändande av 

tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. 

Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter 

utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande 

lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erlägges ej 

likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till någon 

annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse 

komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den 

vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier 

komma att svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 

Tilldelning är inte beroende av när under 

anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av 

överteckning kan tilldelning utan företräde komma att 

utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan 

avser. 

 

Aktieägare bosatta utanför Sverige 

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej 

aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, 

Hongkong, Sydafrika, Australien, Japan eller annat land 

där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål 

för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i 

Erbjudandet, kan vända sig till Partner Fondkommission 

enligt ovan för information om teckning av betalning. 

 

Betalda och tecknade aktier (”BTA”) 

Teckning och betalning registreras hos Euroclear Sweden 

så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några 

bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en 

VP-avi med bekräftelse att inbokning i BTA skett på 

tecknares VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns 

BTA på VP-kontot till dess att nyemissionen blir 

registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt 

innehav registrerat via depå hos bank eller 

fondkommissionär erhåller information från respektive 

förvaltare.  

 

Handel med BTA  

Handel med BTA kommer att ske på Spotlight 

Stockmarket från och med den 27 mars 2019 till dess att 

Erbjudandet registreras hos Bolagsverket. De betalda och 

tecknade aktierna kommer att handlas under kortnamnet 

PREMET BTA med ISIN-kod SE0012454247. 

 

Leverans av nya aktier 

Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos 

Bolagsverket omvandlas BTA till aktier utan särskild 

avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare vilka 

har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information 

från respektive förvaltare. 

 

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 

Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast 

omkring den 12 april 2019 kommer Bolaget offentliggöra 

utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske 

genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på 

Bolagets hemsida.  

 

Rätt till utdelning på de nya aktierna 

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första 

gången på avstämningsdag för utdelning som infaller 

närmast efter det att Erbjudandet registrerats hos 

Bolagsverket under förutsättning att de nya aktierna blivit 

registrerade och införda i den av Euroclear Sweden förda 

aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning. 

 

Övrig information 

För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av 

nya aktier kommer Precisionsmetall Group AB ombesörja 

att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår 

för det överskjutande beloppet. Ofullständig eller felaktigt 

ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 

avseende. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är 

otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om 

teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd 

emissionslikvid kommer att återbetalas. Inga ränta 

kommer att utbetalas för sådan likvid. 
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