Bäste optionsinnehavare,
Jag skriver till Dig för att uppmärksamma Dig på att Du äger teckningsoptioner serie
2016/2019 i Bong AB, vilka berättigar Dig till nyteckning av aktier i bolaget. Du fick
dessa optioner när Du tecknade obligationer i vårt seniora obligationslån 2015.
Varje teckningsoption möjliggör för Dig att teckna en (1) ny aktie i Bong AB för
1,15 kr per aktie.
För Bong har utvecklingen under året varit ganska bra, framförallt under det tredje
kvartalet. Bolaget har nyligen publicerat sin rapport för det tredje kvartalet 2018 som
kan laddas ned från hemsidan
www.bong.com.
Nedan finner du några highlights från den senaste kvartalsrapporten:







Omsättningen YTD september ökade till 1 617 MSEK (fg år 1 517 MSEK)
Bruttomarginalen stärktes något under tredje kvartalet trots fortsatt ökade
priser på insatsvaror
Rörelseresultatet YTD september ökade till 33 MSEK (fg år 28 MSEK)
Bong har under året tagit marknadsandelar på den europeiska
kuvertmarknaden
Bongs försäljning av lätta förpackningar har under de tre första kvartalen ökat
till 315 MSEK (fg år 280 MSEK)
Bong har refinansierat sig för de kommande tre åren via en obligation

Vi bedömer att det anpassningsarbete vi har gjort och de satsningar vi nu gör ger bra
förutsättningar för framtida värdeskapande och vi hoppas att Du vill stödja oss i
denna utveckling genom att utnyttja Dina teckningsoptioner.
Kom ihåg att om Du inte utnyttjar teckningsoptionerna så kommer de efter slutdagen
att förfalla utan värde. Sista dag för att utnyttja optionerna är den 6 december
2018. Teckningsoptionerna är också upptagna till handel på First North, och sista
handelsdag för teckningsoptionerna är den 4 december 2018. Villkor för
teckningsoptionerna finns att ladda ned på Bongs hemsida
www.bong.com/sv/investerare/teckningsoptioner.
Om Du har några frågor avseende utnyttjandet av Dina teckningsoptioner går det bra
att kontakta vårt emissionsinstitut Aqurat Fondkommission AB på telefonnummer:
08-544 987 55.
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