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Kommuniké från extra bolagsstämma i 
Pierce Group AB (publ)
Extra bolagsstämma i Pierce Group AB (publ) (”Pierce” eller ”
Bolaget”), hölls fredagen den 3 juni 2022. Bolagsstämman 
beslutade att godkänna styrelsens beslut den 10 maj 2022 att öka 
bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Bolagsstämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och 
utomstående och aktieägare hade möjlighet att utöva sin rösträtt endast 
genom poströstning före stämman i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga 
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 10 maj 2022 att 
öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare. I enlighet med vad som offentliggjordes den 31 maj 2022 
innebär de av styrelsen fastställda villkoren för emissionen att varje i aktie 
Bolaget som innehas på avstämningsdagen för deltagande i 
företrädesemissionen, den 10 juni 2022, berättigar till en teckningsrätt och att 
en teckningsrätt ger rätt till teckning av en ny aktie. Teckningskursen har 
fastställts till 8,75 kronor per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om högst 
cirka 347 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningstiden 
löper under perioden 14 juni 2022 – 28 juni 2022, eller sådant senare datum som 
styrelsen bestämmer. Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital 
kan ökas med högst 793 741,004018 kronor genom en emission av högst 39 687 
050 nya aktier. Ytterligare information kommer att finnas i prospektet avseende 
företrädesemissionen.

För ytterligare information om beslutet hänvisas till kallelsen och det 
fullständiga förslaget däri som även finns tillgängligt på Bolagets hemsida, 

. Protokoll från den extra bolagsstämman kommer att www.piercegroup.com
läggas ut på Bolagets hemsida inom två veckor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nicolas Norlin, Head of Legal/chefsjurist
E-post: nicolas.norlin@piercegroup.com
Tel: +46 738223721

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 3 juni 2022 klockan 10.55 CEST.

http://www.piercegroup.com/
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Om Pierce
Pierce är ett ledande e-handelsbolag som genom onlinebutikerna 24MX, 
XLMOTO och Sledstore säljer utrustning, reservdelar och tillbehör till 
motorcyklister över hela Europa genom ett fyrtiotal lokalt anpassade hemsidor. 
Bolaget har två större segment, Offroad – försäljning till motocross och 
enduroåkare, och Onroad – försäljning till kunder som kör på trafikerade vägar. 
Därutöver har Pierce ett mindre segment, Övrigt, som främst fokuserar på 
snöskotrar. Med ett stort och unikt produktsortiment, inklusive flera egna 
varumärken, en utmärkt kundupplevelse samt attraktiva priser håller Pierce på 
att förändra marknaden för motorcykelentusiaster i Europa. Huvudkontoret 
ligger i Stockholm, Sverige, centrallagret ligger i Szczecin, Polen, och 
huvuddelen av kundsupporten ligger i Barcelona, Spanien. Bolaget har cirka 
430 anställda.
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