Euro Finans AB förvärvar del av PromikBook AB
Styrelsen för PromikBook AB har beslutat om en riktad emission till Euro Finans AB.
PromikBook och Euro Finans har under en tid diskuterat ett nära samarbete mellan bolagen. Genom samarbetet kommer PromikBook att ha tillgång till ett
helt nytt finansieringsalternativ för sina kunder.
Bolagen kommer att bygga ihop sina tjänster vilket kommer att göra det mycket enkelt för en användare till PromikBook att sälja sina fakturor och
finansiera sin verksamhet. Ett samarbetsavtal har upprättats gällande Fakturaköp där parterna fördelar intäkterna mellan bolagen.
Euro Finans AB är marknadsledande i Sverige på Fakturaköp. Euro Finans AB finansierar årligen fakturor till ett värde över 5 miljarder kronor.
Sedan starten 1989 har omsättningen stadigt ökat och Euro Finans letar alltid nya vägar för att hjälpa kunder att utveckla sin verksamhet.
” I PromikBook har vi hittat en plattform med gemensamma kunder. Vi känner att den här investeringen är helt naturlig” säger Anders Jarlskog, CEO Euro
Finans AB.
Genom att Euro Finans går in som storägare i PromikBook kommer bolaget att få en stark aktiv ägare som ger de förutsättningarna som behövs för att
utveckla verksamheten till nästa nivå.
”Det är mycket posivit att PromikBook får en ny engagerad ägare där samarbetet mellan bolagen kommer att gynna båda bolagens verksamhet. Det
kommer verkligen att bli ett lyft för PromikBooks framtida verksamhet” säger Hans Orre, VD för PromikBook AB.
Styrelsen i PromikBook har beslutat om en riktad emission till Euro Finans med 20 000 000 aktier till en emissionskurs om 31 öre. Emissionslikviden om
totalt 6 200 000 kommer att tillföras PromikBook under november månad 2018. Euro Finans andel av PromikBook kommer efter emissionen att uppgå till
24,7 procent.
Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att PromikBook genom den riktade emissionen får en ny stark engagerad ägare samtidigt som det ger
PromikBook högre omsättning och resultat genom det samarbetsavtal som tecknats mellan parterna. Detta kommer att gynna PromikBooks alla
aktieägare.
Emissionskursen har bestämts genom förhandling mellan parterna där hänsyn har tagits till genomsnittskursen de senaste två månaderna.
Styrelsen anser att emissionsvillkoren är marknadsmässiga då emissionskursen är högre än genomsnittskursen för de två senaste månaderna.
Utspädningen för PromikBooks nuvarande aktieägare kommer att uppgå till 24,7 procent.
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För mer information kontakta:
Hans Orre
epost: hans.orre@promikbook.com
telefon: 0709 747888
Denna information är sådan information som PromikBook AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 nov 2018.

