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Willak AB omstrukturerar verksamheten
Willak AB avser omstrukturera verksamheten. Avsikten är att överlåta den nuvarande
verksamheten i sin helhet till ett helägt publikt bolag. Styrelsen avser föreslå till
årsstämman 2022 att detta helägda dotterbolag till 100% utdelas till aktieägarna, där
1 aktie Willak AB ger 1 aktie i det nya bolag.
För att stärka Willaks balansräkning kommer kallelse till en extra bolagsstämma inom
kort föreslås:
•
•

en riktad kvittningsemission till huvudägaren Jan Axelsson med bolag på ca
3 500 000 kronor att genomföras.
utdelning av 1 teckningsoption för varje innehavd aktie i Willak AB till samtliga
aktieägare. Teckningsoptionen kommer noteras.

Willak AB, kommer efter ovanstående utdelning av verksamheten vara tomt och
avsikten är att förvärva ett annat intressant bolag genom ett omvänt förvärv som
genom detta övertar börsplatsen. Det finns potentiella bolag för syftet och
diskussioner pågår, där kommunikation kommer ges till marknaden vartefter
processen fortlöper.
Syftet med omstruktureringen är att tillföra värde till aktieägarna som behåller hela
nuvarande verksamheten och dessutom blir ägare till ett nytt bolag. Avsikten är att
utveckla Willaks verksamhet till lönsamhet i det nya bolaget och återigen ansöka om
notering av aktierna.
Willak AB kommer att kalla till extra Bolagsstämma inom kort där alla detaljer kring
den riktade emissionen och villkoren för teckningsoptionerna kommer kommuniceras,
samtidigt som nödvändiga beslut för att genomföra transaktionen kommer föreslås.
Verksamheten i Willak AB fortgår som tidigare och ges möjlighet till att utvecklas
vidare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se
Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 29 september 2021 kl. 11:00

Kort om Willak
Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.
Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av
främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade
utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva
utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som
inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

