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Pressmeddelande 

Stockholm den 28 januari 2022 klockan [16.00] 

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDIC FLANGES 
GROUP AB (PUBL) 

Nordic Flanges Group AB (publ) (”Bolaget”) höll under fredagen den 28 januari 2022 extra 
bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades i enlighet 
med i kallelsen framlagda förslag.	

Företrädesemission 

Stämman beslutade om en företrädesemission av högst 31 621 863 aktier, innebärande en ökning av 
aktiekapitalet med högst 1 581 093,15 kronor. Teckningskursen är 40 öre per aktie. Varje befintlig aktie i 
Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya 
aktier. Avstämningsdagen är den 4 februari 2022 och teckningstiden löper under perioden från och med 
den 8 februari 2022 till och med den 22 februari 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och 
betalningstiden.  

Styrelseändring 

Stämman beslutade att entlediga styrelseledamoten Tomas Althén som ställt sin plats som 
styrelseledamot till förfogande och att utse Jonas Hellström till ny styrelseledamot i hans ställe för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma. Jonas Hellström har, liksom övriga styrelseledamöter som inte är 
ordförande, rätt till styrelsearvode om 100 000 kronor per år, pro rata för den kvarvarande tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. Ikraftträdande och verkställighet av stämmans beslut är villkorat av att 
Bronsstädet AB direkt eller indirekt erhåller en ägarandel i Bolaget om minst 25 procent efter 
företrädesemissionen. 

Ändringar av bolagsordningen 

Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen innefattande ändringar med anledning av 
lagändringar, ändringar avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt tillägg av en 
möjlighet för styrelsen att besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före en 
bolagsstämma. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till den extra 
bolagsstämman. Kallelsen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.nordicflanges.com.  

För mer information, vänligen kontakta:  

Verkställande direktör:  
Frederik von Sterneck  
(frederik.vonsterneck@nordicflanges.com  / tfn. 08-587 979 00) 
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Om Bolaget 

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med 
marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra 
kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både 
egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen 
kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet 
inom utvalda teknikorienterade industrisegment.  

Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North 
Growth Market, Stockholm och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (CA). 
Kontaktinformation: 08-503 015 50 eller CA@mangold.se. 


