Malmö, 22 oktober 2010
Pressmeddelande

Bong fullföljer samgående med Hamelins kuvertverksamhet
Extra bolagsstämma
Bong Ljungdahl AB (publ) (”Bong”) har idag 22 oktober 2010 hållit extra bolagsstämma.
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att öka bolagets
aktiekapital med 43 527 680 kronor genom nyemission av 4 352 768 aktier, samt att utge
konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 4 miljoner euro. Rätt att teckna
samtliga nya aktier och samtliga konvertibler skall tillkomma Holdham S.A. Betalning för de
nya aktierna och konvertiblerna skall erläggas genom apport av aktier i Cadix S.A.S. som är
en del av den franska Hamelinkoncernen. Genom aktieemissionen kommer Holdham att äga
24,9% av samtliga aktier i Bong och konvertiblerna motsvarar ytterligare 5% vid full
konvertering.
Den extra bolagsstämman beslutade vidare att antalet styrelseledamöter skall utökas till sju
och att till nya styrelseledamöter välja Stéphane Hamelin och Eric Joan med verkan från den
12 november 2010 intill slutet av nästa årsstämma. Vidare fattade stämman beslut om att
arvode för de nya styrelseledamöterna skall utgå med 75 000 kronor för perioden till och med
utgången av årsstämman 2011. Patrick Holm lämnar samtidigt styrelsen.
Vidare fattades beslut om att de av årsstämman 2010 antagna riktlinjerna för ersättning till
ledande befattningshavare skall revideras innebärande att taket på den rörliga ersättningen
skall sänkas till 60% samt att det därutöver skall införas en möjlighet att erbjuda en
resultatbaserad långsiktig rörlig engångsersättning (”LRE”) till koncernledningen med
anledning av det följande integrationsarbetet vid förvärvet av Hamelins kuvertverksamhet.
Löptiden för LRE är cirka tre år. De ledande befattningshavare som deltar i LRE har
möjlighet att erhålla en engångsersättning motsvarande högst 3 årslöner förutsatt att
förutbestämda och mätbara prestationskriterier uppfylls. Engångsersättningen kommer att
utbetalas till hälften i kontant ersättning och till hälften i Bong aktier. Rätten att erhålla LRE är
villkorad av deltagarens fortsatta anställning i Bong och att deltagaren inte säljer några aktier
i bolaget under programmets löptid.
Bolagsstämman beslutade även att ändra bolagets bolagsordning på så sätt att bolagets
firma skall ändras från Bong Ljungdahl AB till Bong AB.
Fullföljande av samgåendet med Hamelins kuvertverksamhet
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Som tidigare har offentliggjorts ingick Bong den 8 september 2010 slutligt avtal om
samgående med Hamelins kuvertverksamhet. Bong och Hamelin har i dag fullföljt
transaktionen på de villkor som publicerades i pressmeddelandet den 9 september 2010.
Affären har fullföljts genom att Bong har förvärvat Hamelins hela kuvertverksamhet.
Betalning för den förvärvade verksamheten har skett delvis genom en apportemission av
4 352 769 nya aktier och konvertibla skuldebrev med ett sammanlagt nominellt belopp om
4 miljoner euro till Groupe Hamelins holdingbolag Holdham S.A., beslutad på extra

bolagsstämma i Bong den 22 oktober 2010. Apportegendomen motsvarande 1 944 948
aktier i Cadix S.A.S beräknas ha ett värde om 167 307 763 kronor och beräknas att tas upp
till detta värde i bolagets balansräkning.
Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong Ljungdahl AB.
Tfn (växel) 044 20 70 00, (direkt) 044 20 70 80, (mobil) 070 545 70 80.
Informationen är sådan som Bong Ljungdahl AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2010 kl. 16.00.
Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för
distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden
inom koncernen är förpackningskonceptet ProPac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 2 miljarder
kronor och har ca 1200 anställda i 12 länder. Bong har starka marknadspositioner, framför allt i norra
Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett
publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ OMX, Stockholm (Small Cap).
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Hamelin är Europas ledande kontorsmaterialtillverkare med en omsättning på 700 miljoner euro och
4 000 anställda. Hamelins viktigaste varumärken är ELBA (Arkivering), CANSON (Konstnärsmaterial)
och OXFORD (Anteckningsböcker och -block). Kuvertverksamheten omsätter ca 170 miljoner euro
och har ca 1 200 anställda.

