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                  Västerås 28 november 2010 

 

Bäste aktieägare! 

Som du förhoppningsvis noterat kommer vår årsstämma att ske den 22 december enligt den kal-
lelse som finns upplagd på vår hemsida www.3pi.com. Jag hoppas och tycker det vore roligt att 
träffa så många som möjligt då – även om det formellt är min sista dag på ämbetet som ordfö-
rande. Tyvärr är det inte möjligt för mig att fortsätta arbetet med 3p International av privata skäl, 
vilket jag förstås tycker är lite synd. Detta särskilt som bolaget nu har en riktigt bra produkt, mas-
sor av energi och inte minst nu en plan för att kraftsamla i olika försäljningsprocesser mot kund. 
 

Året som gått har stapplat lite i försäljningsarbetet där vi i allmänhet haft för stor tilltro till web-
ben som säljkanal och därför arbetat alldeles för brett med för många möjligheter samtidigt. Vi 
har nu paketerat om resurserna och kommer istället fokusera mer på några få kunder med stor 
potential och låta webben bli en understödjande säljkanal. Vi har redan sett att vi kommit längre i 
säljprocesserna med några kunder än vi varit på lång tid. 

Jag tror definitivt att vi nu är på rätt spår i säljarbetet och hoppas detta kommer bära den frukt vi 
alla suktar efter. 
 

Ett år där vi inte haft några intäkter leder naturligtvis till försämrad likviditet vilket naturligtvis 
också påverkar oss negativt genom att inte kunna hålla önskvärt tempo i säljarbetet. Vi i styrelsen 
föreslår därför att stämman ska godkänna den nyemission som vi nu är i färd med att genomföra. 
Ägare motsvarande 70 % har redan förbundit sig att på stämman rösta för emissionen och tillika 
förbundit sig att investera de första 150 tkr i emissionen. 
 

Vi upplever att vi kommer klara oss med ca 1,5 mkr för att kunna få fart på 3pI. Vårt enda sätt att 
göra detta så rättvist som möjligt är att erbjuda alla befintliga aktieägare att teckna sig för sin an-
del av nyemissionen. Med andra ord erbjuds alla aktieägare att för varje ägd aktie nu teckna sig 
för en ny till en kurs av 0,10 kr/aktie. Läs gärna igenom i bifogade villkor, värt att nämna i sam-
manhanget är att en investering i 3pI är förenat med risk samtidigt som det är en möjlighet med 
stor utväxlingspotential.  

 

 

Många vänliga hälsningar 

 

Björn Wallin 

Styrelsens ordförande 
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Styrelsens förslag till beslut om nyemission 
 
Styrelsen i 3p International AB (publ), 556712-5751, beslutar om nyemission under 
förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand. Styrelsen beslutar om 
ökning av bolagets aktiekapital genom att ge ut nya aktier enligt följande. 
 
Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 658 231 kronor genom att högst 
18 806 600 nya aktier emitteras. A-aktier kan emitteras till högst 2 500 000 stycken 
och B-aktier kan emitteras till högst 16 306 600 stycken.  
 
Teckningskursen ska vara 0,10 kronor per aktie, varav 0,065 kronor utgör överkurs. 
 
Rätt att teckna aktier tillkommer samtliga aktieägare varvid en aktie ska ge rätt till 
teckning av en ny aktie. Nuvarande aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier 
av samma aktieslag i förhållande till sitt innehav. De aktier som inte tecknas av aktie-
ägarna med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning. Vid 
överteckning av erbjudandet ska tilldelning till tecknarna i första hand ske så att de 
erhåller nya aktier i förhållande till sitt tidigare innehav, och i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning.  
 
Avstämningsdagen är den 26 november 2010.  
 
Teckningstiden löper från och med den 1 december till och med den 23 december 
2010. Aktieteckning sker genom kontant betalning inom ovanstående teckningstid. 
 
De nyemitterade aktierna ska ge rätt till utdelning från och med innevarande räken-
skapsår. 
 
De nyemitterade A-aktierna omfattas av bestämmelse om omvandlingsförbehåll. 
 

 

/Styrelsen i 3p International AB (publ) 


