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VA Automotive avbryter nyemission –
ansöker om företagsrekonstruktion
Styrelsen för VA Automotive i Hässleholm AB:s (publ) (”VA Automotive”) har idag beslutat att
avbryta den pågående nyemissionen samt besluta om att ansöka om företagsrekonstruktion för VA
Automotive och dess dotterbolag. På sätt som tidigare kommunicerats har VA Automotive sedan
tidigare haft en ansträngd likviditet. För att avhjälpa detta föreslog styrelsen att bolagsstämma
skulle fatta beslut om nyemission i VA Automotive. Efter bolagsstämmans beslut om nyemission har
det framkommit ny information om koncernens förväntade försäljning, som visar på en omsättning
som är väsentligen sämre än vad som tidigare antagits. Detta medför att VA Automotives resultat
och likviditet kommer att bli väsentligen sämre än vad som tidigare rimligen kunde bedömas.
Utifrån den nya informationen om koncernens försäljning skulle de medel som skulle ha tillförts i
nyemissionen ha täckt bolagets kapitalbehov för en kortare period än sex månader. Styrelsen har då
gjort bedömningen att det inte finns någon annan möjlighet än att avbryta den pågående nyemissionen. Styrelsen har utvärderat alternativa finansieringsmöjligheter, men inte funnit några sådana
alternativ som är tillgängliga inom en skälig tid.
VA Automotive kan för tillfället inte betala förfallna skulder. Styrelsen gör dock bedömningen att VA
Automotive har goda möjligheter att fortsätta verksamheten om bolagets skuldsättning minskas.
Enligt styrelsen finns det därför förutsättningar för en företagsrekonstruktion av VA Automotive.
Styrelsen har därför idag fattat beslut om att inge ansökan om företagsrekonstruktion.
Enligt styrelsens bedömning räcker koncernens rörelsekapital utan ytterligare tillskott mindre än tre
månader från dagens datum.
Thorbjörn Wennerholm har meddelat styrelsen att han lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot
på egen begäran.
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Denna information är sådan information som VA Automotive i Hässleholm AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande kl 09.00 den 18 april 2018.

VA Automotive
VA Automotives affärsidé är att erbjuda aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin
fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produktionsutrustning och färdiga fordonskomponenter.
VA Automotive bedriver verksamhet inom tre kompetensområden: engineering, tooling och components. Utöver dessa drivs ett utvecklingsbolag och koncernfunktioner. Större delen av omsättningen
är hänförlig till fordonsindustrin.

VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers som Certified Adviser.
Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, IAC, Scania, Lear Corporation, National Electric Vehicle
Sweden, Johnson Controls, BMW, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Gnotec, Porsche, Jaguar, Opel,
Mazda, Electrolux och Ikea

Bolagets affärsstruktur grundlades under 2013. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompetenskedja som innebär att kunderna får tillgång till både tekniktjänster, komponenter och produkter,
allt under samma tak – en One stop shop.
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