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Stockholm den 12 juni 2019 klockan 09:00 

Den riktade nyemissionen till anställda och styrelse i Nordic 
Flanges Group är nu genomförd 

Den riktade nyemission i Nordic Flanges Group AB (publ.), som annonserades via vårt 
pressmeddelande den 5 april 2019 och godkändes av bolagsstämman den 6 maj, är nu 
genomförd.  

Totalt emitteras 351.065 st. nya aktier till ett sammanlagt värde av 330.001,10 sek. 

• Bengt Engström, styrelseordförande, förvärvade 31.915 st. aktier 

• Catharina Sidenvall, styrelseledamot, förvärvade 31.915 st. aktier   

• Frederik von Sterneck, VD, förvärvade 31.915 st. aktier 

• Mats Johansson, CFO Group, förvärvade 31.915 st. aktier 

• Johans Isaksson, Försäljningsdirektör, förvärvade 25.532 st. aktier 

• Annette Hansson, CFO - finska bolagen, förvärvade 19.149 st. aktier 

Utöver ovanstående styrelse och ledning så förvärvade ytterligare 10 anställda sammanlagt 
178.724 st. aktier. 

Nordic Flanges Group AB (publ.) totala antal aktier uppgår nu till 52.703.105 st. (före 
emissionen 52.352.040 st. aktier). Utspädningseffekten är 0,67%.  
 
Frederik von Sterneck 
VD och koncernchef 
 
Om bolaget: 
 
Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé 
är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och 
stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt 
erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade 
logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och 
utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade 
industrisegment.  
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Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2019, klockan 09:00 
 
Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North, 
Stockholm.  
 
Vår certified advisor är Mangold Fondkommission AB – tfn. 08-503 015 50 – CA@mangold.se 
 


