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Cybercoms nyemission övertecknad
Cybercom har genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, vilken tillför bolaget
omkring 368 miljoner kronor före emissionskostnader. Av de erbjudna aktierna i nyemissionen har cirka 99,2
procent tecknats med företrädesrätt och cirka 14,0 procent har tecknats utan företrädesrätt. Nyemissionen är
således övertecknad.
Styrelsen har beslutat att tilldela 80 635 aktier, motsvarande cirka 0,8 procent av nyemissionen, som tecknades
utan företrädesrätt, i enlighet med de tilldelningsprinciper som redogjordes för i prospektet. Besked om
tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom utfärdande av avräkningsnota, vilket beräknas
ske omkring den 2 oktober 2007. Efter att betalning av aktierna har registrerats kommer aktierna att levereras
till aktieägarnas konton snarast möjligt. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. De nya
aktier som tecknats med företrädesrätt beräknas bli föremål för handel den 2 oktober 2007. Leverans av dessa
aktier beräknas ske till aktieägarnas konton den 5 oktober 2007.
Antalet aktier i Cybercom ökar till följd av nyemissionen med 9 948 605 aktier. Efter nyemissionen uppgår
bolagets aktiekapital till 22 384 362 kronor fördelat på 22 384 362 aktier.
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Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig
som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS).
Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom,
Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har cirka 1 300 anställda med
uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Indien, Polen, Singapore, Storbritannien och Sverige. Cybercom är sedan 1999 noterat
på OMX Nordiska Börs. Läs mer på www.cybercomgroup.se.
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