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Kommuniké från Impact Coatings AB (publ) extra 
bolagsstämma
Impact Coatings AB har idag, den 16 februari 2023, hållit extra bolagsstämma där följande beslut fattades.

Ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra företrädesemissionen i enlighet med pressmeddelandet som offentliggjordes den 22 
december 2022, beslutade stämman om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen (4 §) från 
”lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor” till ”lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 
kronor” samt om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen (5 §) från ”lägst 20 000 000 och 
högst 80 000 000” till ”lägst 40 000 000 och högst 160 000 000”.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
För att möjliggöra den ovan nämnda företrädesemissionen beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, 
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med 
företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant eller med apportegendom eller genom kvittning, av högst 
30 877 664 nya aktier.

För mer information kontakta:

Mark H. Shay, CFA
Styrelseordförande
Tel. +46 765 96 62 38 eller e-mail: mark@accendofund.com

Om Impact Coatings

Impact Coatings erbjuder kundfokuserade beläggningstjänster, hållbar beläggningsteknik och flexibla 
beläggningssystem med fokus på vätgaslösningar, autonoma säkerhetsfunktioner och skräddarsydda 
beläggningslösningar för specialiserade applikationer.
 
Företaget använder vakuumbaserade beläggningsmetoder – rena och hållbara processer för att applicera 
tunna lager av metaller eller keramiska beläggningar som förbättrar prestanda och hållbarhet. Impact 
Coatings marknadsför beläggningssystem under varumärket INLINECOATER™ och beläggningsmaterial 
under varumärket MAXPHASE™. Bolagets tjänstemodeller och system är flexibla och skalbara för att 
matcha de snabbväxande marknader som bolaget verkar inom.
 
Impact Coatings aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq Nordic). Bolagets Certified 
Adviser är Redeye AB.
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