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Kommuniké:

Bolagsstämma i Cyber Com godkänner förvärv av
Stratum Project Management
- Vi är glada över att förvärvet är i hamn och ser möjligheten att genast
bredda kundbasen geografiskt för vår kompetens inom telekom samtidigt
som Stratums kunnande inom finansiella tjänster kryddar vårt erbjudande
på Sverigemarknaden, säger vd Mats Alders
Kommuniké från Bolagsstämman:
Aktieägarna i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) (”Cyber Com”) beslutade vid en extra bolagsstämma
den 18 mars 2002 att öka bolagets aktiekapital med 267.224 kronor genom en nyemission av 267.224 aktier om vardera
nominellt 1 krona. Företrädesrätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma aktieägarna i Stratum Project
Management Limited (”Stratum”), vilka skall äga rätt och skyldighet att erlägga betalning för de nya aktierna genom att till
Cyber Com överlåta samtliga sina aktier i Stratum.
De nya aktierna om vardera nominellt en krona har emitterats till en kurs om 34:61 kronor per aktie. Teckning av de nya
aktierna skall ske senast den 30 april 2002.
Bolagsstämman beslutade vid samma stämma även att bolaget skall uppta två förlagslån om vardera nominellt 1 krona
genom emission av två förlagsbevis med vardera 162.483 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget.
Förlagslånens emissionskurs skall vara 100 % av lånens nominella värde. Företrädesrätt att teckna förlagslånen skall, med
avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget Cyber Com Consulting Uppsala AB
för vidareöverlåtelse till innehavare av optioner utgivna av Stratum att köpa aktier i Stratum. Innehavare av optionsrätt äger
för varje optionsrätt teckna en ny aktie i Cyber Com om nominellt 1 krona. För varje tecknad aktie skall betalas 33:50
kronor. Teckningsperiod för nyteckning löper såvitt avser de med ena förlagsbeviset förenade optionsrätterna fr.o.m. 1 juli –
den 31 augusti 2003 och såvitt avser de med det andra förlagsbeviset förenade options rätterna fr.o.m. 1 januari – den 28
februari 2005. Stämman lämnade samtidigt tillstånd till Cyber Com Consulting Uppsala AB att överlåta de ovan avsedda
optionsrätterna till de som innehar av Stratum utgivna köpoptioner mot att dessa avstår från sina rättigheter enligt
köpoptionerna. Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt hos Cyber Com, Norrmalmstorg 16, Stockholm.
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