Till red
daktionen
n

27 se
eptember 2012

Detta presssmeddelande får inte offentlliggöras, publicceras eller sprid
das, direkt ellerr indirekt, i USA
A, Kanada, Au
ustralien,
Hong Kon
ng eller Japan. Se även avsniittet Viktig inforrmation nedan..

Cybercom
m fasts
ställer villk
koren för
f
nyem
missio
onen
•

A
Aktieägare i Cybercom
C
har företrädesrättt att teckna fyrra (4) nya aktie
er för varje beefintlig aktie so
om
iinnehas på avvstämningsdag
gen den 4 okto
ober 2012

•

T
Teckningskurssen är 0,87 krronor per aktie
e vilket motsva
arar en total em
missionslikvidd om cirka 126
6 miljoner
kkronor före em
missionskostna
ader vid full te
eckning

•

Nyemissionen
n är garanterad i sin helhet g
genom tecknin
ngsförbindelse
er från befintligga aktieägare inklusive
JJCE Group occh genom emissionsgarantie
er med extern
na investerare

•

Nyemissionen
n förutsätter go
odkännande vvid en extra bo
olagsstämma som äger rum
m den 1 oktobe
er 2012

•

T
Teckningstide
en kommer att löpa från och
h med den 9 oktober till och med den 23 ooktober 2012

Cybercom
m Group AB (p
publ) offentligg
gjorde den 30 augusti 2012 styrelsens be
eslut om en förreträdesrättse
emission
om högstt 127 miljoner kronor i syfte att stärka bola
agets kapitalstruktur och dä
ärigenom skappa förutsättningar för
det föränd
dringsarbete som
s
nu genom
mförs i Cyberccom för att upp
pnå bolagets lå
ångsiktiga finaansiella mål där fokus
är ökad lö
önsamhet och
h minskad netttoskuldsättning
g. Nyemission
nen är garante
erad i sin helheet genom
teckningssförbindelser från
f
befintliga aktieägare inkklusive JCE Group
G
och geno
om emissionssgarantier med
d externa
investerare.
n har nu faststä
ällt teckningsk
kursen och villlkoren för nyemissionen. Ak
ktieägare i Cybbercom ska ha
a
Styrelsen
e aktie som in
företrädessrätt att teckna fyra (4) nya aktier för varje
nnehas på avs
stämningsdageen för nyemiss
sionen
vilken infa
aller den 4 okttober 2012. Va
arje aktie i Cy bercom ska berättiga till fyra (4) teckninggsrätter och en
n (1)
teckningssrätt ger rätt tilll teckning av en
e (1) ny aktie
e. Teckningskursen har fasttställts till 0,877 kronor per ak
ktie. Det
motsvara
ar en rabatt om
m cirka 42 proc
cent jämfört m
med den teorettiska kursen efter avskiljanddet av teckning
gsrätter,
baserat p
på stängningskkursen för Cyb
bercom-aktien
n den 26 septe
ember 2012 på
å NASDAQ O MX Stockholm
m.
Om inte ssamtliga nya aktier
a
tecknats
s med stöd av teckningsrätte
er ska styrelse
en besluta om
m tilldelning av nya aktier
tecknade utan stöd av teckningsrätte
er. Tilldelning sska därvid ske
e till (i) i första
a hand dem soom tecknat akttier med
stöd av te
eckningsrätterr, oavsett om tecknaren
t
var aktieägare på
å avstämnings
sdagen eller innte, och vid
överteckn
ning i förhållan
nde till det anta
al nya aktier ssom tecknats med
m stöd av te
eckningsrätterr och, i den må
ån detta
inte kan sske, genom lotttning (ii) i and
dra hand dem som endast tecknat aktier utan
u
stöd av teeckningsrätter och vid
överteckn
ning, i förhållande till det anttal aktier som var och en tecknat och, i de
en mån det intte kan ske, ge
enom
lottning (iii) i tredje hand till emissionsgaranterna ssom har ingåttt garantiavtal med
m Cybercom
m.
a emissionslikkviden komme
er att uppgå til l cirka 125,6 miljoner
m
kronor före emissio nskostnader vid
v full
Den totala
teckning. Nyemissionen förutsätter godkännande
g
vvid en extra bolagsstämma i Cybercom ssom kommer att
a äga
t
rum i Stocckholm den 1 oktober 2012, kl 16.00. Kalllelsen offentliggjordes den 30 augusti 20012 och finns tillgänglig
på Cyberrcoms webbpla
ats www.cybercom.se. Avsttämningsdag hos
h Euroclearr Sweden AB fför erhållande
e av
n och med den 9 oktober til l och med den
n 23
teckningssrätter är den 4 oktober 2012. Teckningsttiden löper från
oktober 2
2012, eller den
n senare dag som
s
beslutas o
om av styrelse
en.

Cyybercom Group
p AB (publ)
Boox 7574, 103 93
3 Stockholm
Tel 08 578 646 00

Förändringar i bolags
sordningen
Styrelsen
ns beslut om nyemission
n
förutsätter även en ändring av
v bolagsordnin
ngen rörande ggränserna för
aktiekapittalet och antallet aktier. Baserat på de av styrelsen nu fastställda
f
teckningsvillkoreen behöver en sådan
justering ske enligt styrrelsens förslag
g under punkte
en 9, alternativ 2, på agendan för den exttra bolagsstäm
mman,
nde att gränse
er för aktiekapital ändras frå
ån nuvarande lägst 12 435 757
7 kronor ochh högst 49 743 028
innebäran
kronor till lägst 37 500 000 kronor oc
ch högst 150 0
000 000 krono
or och att gränser för antalett aktier ändras
s från
de lägst 12 435
5 757 och hög
gst 49 743 028
8 till lägst 150 000 000 och högst 600 0000 000. Följaktligen har
nuvarand
styrelsen beslutat att dra tillbaka förs
slaget enligt pu
unkten 9, alternativ 1, på ag
gendan för denn extra stämm
man. Hela
smeddelanden
n på Cybercom
ms webbplats www.cybercoom.se.
kallelsen finns tillgängliig under press
ngarna i bolagsordningen innebär en minsskning av aktiekapitalet före
e nyemissioneen och att kvottvärdet
Förändrin
ändras frå
ån 1,00 kronor till 0,25 kronor. Vid full tecckning i nyemissionen ökar aktiekapitalet med 36 087 899
8 kronor
till 45 109
9 873,75 krono
or.
Tidsplan för nyemissionen
1 oktoberr 2012

Extra
a bolagsstämm
ma beslutar om godkännande av styrelseens beslut om
nyem
missionen och
h ändringar i bolagsordninge
b
en

2 oktoberr 2012

Förs
sta dag för han
ndel i Cyberco
omaktien exklu
usive teckninggsrätt

4 oktoberr 2012

Avsttämningsdag fför tilldelning av
a teckningsrä
ätter

8 oktoberr 2012

Berä
äknad dag för offentliggöran
nde av prospekt

9-18 okto
ober 2012

Handel med teckn
ningsrätter

9-23 okto
ober 2012

kningsperiod
Teck

25 oktobe
er 2012

ggör delårsrap
Cybe
ercom offentlig
pporten för tre
edje kvartalet i räkenskapså
året 2012
och preliminärt utffall i nyemissio
onen

31 oktobe
er 2012

Berä
äknad dag för offentliggöran
nde av slutligt utfall i nyemisssionen

I övrigt hä
änvisas till pre
essmeddeland
det avseende sstyrelsens bes
slut om nyemission från denn 30 augusti 2012.
Informatio
onen är sådan
n som Cyberco
om Group AB (publ) ska offfentliggöra enlligt lagen om
värdepap
ppersmarknad
den och/eller la
agen om hand
del med finans
siella instrument. Informationnen lämnades
s för
offentligg
görande den 27 september 2012
2
klockan 08.30.

För ytterligare inforrmation, kon
ntakta:
Niklas Flyyborg, VD och
h koncernchef 070 594 96 7
78
Camilla Ö
Öberg, Finansd
direktör 073 398 50 01
Kristina C
Cato, Kommun
nikationsdirekttör och ansvarrig för IR 070 864 47 02
Om Cyberrcom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande förretag och organ
nisationer att ta tillvara den upppkopplade världe
ens
ertisområden tä
äcker hela ekosyystemet inom ko
ommunikationsttjänster. Cyberccoms hemmama
arknad är
möjligheter. Bolagets expe
ärtill erbjuder bo
olaget global lev
veranskapacitett för lokala och internationella affärer.
a
Cybercoom grundades 1995 och är
Norden, dä
sedan 199
99 noterat på NA
ASDAQ OMX Stockholm.
Cyybercom Group
p AB (publ)
Boox 7574, 103 93
3 Stockholm
Tel 08 578 646 00

VIKTIG IN
NFORMATION
N
Offentligg
görande, publicering eller sp
pridning, direkkt eller indirekt, av detta pres
ssmeddelandee kan i vissa
jurisdiktio
oner vara förem
mål för restrikttioner enligt la
ag. Personer i de jurisdiktion
ner där detta ppressmeddelande har
offentliggjjorts, publicerats eller spritts
s bör informerra sig om och iaktta sådana legala restrikktioner.
Detta pre
essmeddelande får inte offen
ntliggöras, pub
bliceras eller spridas,
s
vare sig
s direkt ellerr indirekt, i elle
er till USA,
Kanada, A
Australien, Ho
ong Kong, Jap
pan eller anna n jurisdiktion där
d sådan åtgärd helt eller ddelvis är förem
mål för
legala resstriktioner. Info
ormationen i detta
d
pressmed
ddelande får inte
i
heller vida
arebefordras, reproduceras eller
företes på
å sätt som stå
år i strid med sådana
s
restrikttioner. Underlåtenhet att iak
ktta dessa beggränsningar ka
an
innebära brott mot Unitted States Sec
curities Act frå
ån 1933 ("Sec
curities Act") eller tillämplig laagstiftning i andra
jurisdiktio
oner.
Detta pre
essmeddelande innehåller in
nte och utgör iinte en inbjuda
an eller ett erb
bjudande att föörvärva, teckn
na eller på
annat sättt handla med aktier, tecknin
ngsrätter eller andra värdep
papper utgivna
a av Cybercom
m Group AB (p
publ).
Inbjudan till berörda pe
ersoner att teckna aktier i Cyybercom Grou
up AB (publ) kommer endasst att ske geno
om det
prospekt som Cybercom Group AB (publ)
(
bedöme
er kunna offen
ntliggöra i börja
an av oktober 2012.
Varken te
eckningsrätterna, de betalad
de tecknade a
aktierna eller de
d nya aktierna
a har eller kom
mmer att regis
streras
enligt Seccurities Act eller någon prov
vinslag i Kanad
da. Tecknings
srätterna, de betalade
b
tecknnade aktierna eller de
nya aktierrna får inte, diirekt eller indirrekt, överlåtass eller erbjudas
s till försäljning
g i USA, Kanaada, Australien
n, Hong
Kong, Jap
pan eller anna
an jurisdiktion där sådan åtg
gärd helt eller delvis är förem
mål för legala restriktioner, eller till
person m
med hemvist dä
är eller för såd
dan persons rä
äkning, annat än i sådana fa
all som enligt ttillämpliga und
dantag
inte kräve
er registrering enligt Securities Act, någon
n provinslag i Kanada eller motsvarande
m
ååtgärder enlig
gt
tillämplig lagstiftning i övriga
ö
jurisdikttioner.
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