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Pilum: apportemission registrerad och rättelse av uttalande
avseende rörelsekapital i Delårsrapport januari – juni 2016
Den 31 augusti 2016 tillträdde Pilum AB (”Bolaget” eller ”Pilum”) förvärvet av Saxlund International
Holding AB ("Saxlund"). Apportemissionen om 358 705 416 aktier har idag den 7 september 2016
registrerats hos Bolagsverket. Efter apportemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 106 655 046,50
SEK fördelat på totalt 426 620 186 aktier.
I delårsrapport för perioden januari – juni 2016 som offentliggjordes den 31 augusti 2016 angavs
felaktigt under rubriken ”Likviditet” på sidan 7 att styrelsen, för att säkerställa koncernens drift för
kommande 12 månader och för slutförande av förvärvet (av Saxlund) avsåg att föreslå att en extra
bolagsstämma beslutar om en företrädesemission.
Styrelsen bedömning är alltjämt, såsom redogjordes för i den bolagsbeskrivning som offentliggjordes
den 26 juli 2016, att Pilums rörelsekapitalbehov, efter genomförandet av förvärvet av Saxlund kommer
att vara tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden.
Köpeskillingen för Saxlund uppgick till totalt 120 MSEK och erlades genom apportemission omfattande
358 705 416 nya aktier i Pilum till säljaren av Saxlund. Trention AB (”Trention”), samt genom
utfärdande av en revers om ca 17,8 MSEK, som löper med en ränta om STIBOR + 5,0 procent och
förfaller till betalning den 30 juni 2019. För att ytterligare stärka likviditeten ställer Trention även ut ett
ettårigt lån till Saxlund och dess dotterbolag om 20,0 MSEK, som löper med en ränta om STIBOR +
5,0 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Hasselström, styrelseordförande Pilum AB, tel. 070-594 79 60
Tel. 08-466 45 00, rolf.hasselstrom@trention.se
Denna information är sådan information som Pilum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 7 september 2016 kl 09:00 (CET).
Pilum är genom dotterbolaget Envipower en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk
konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom industriell miljövård med fokus på
hantering och rening av gas och luft. Kunderna återfinns huvudsakligen bland svenska och nordiska
industri- och kraftvärmeföretag.
Pilum AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bankaktiebolag är
Certified Adviser.
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