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Resultat från företrädesemissionen 

Teckningsperioden är avslutad. Igrene´s nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare 

tecknades till 42,7 procent. Bolaget tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 10 Mkr kronor 

före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 1,3 Mkr.  

Totalt har 1 273 758 aktier, motsvarande cirka 24,5 procent av nyemissionen, tecknats med stöd av 

teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 948 464 aktier mottagits för teckning 

utan företrädesrätt, vilket motsvarar cirka 18,2 procent av högsta emissionsbelopp, varav 875 814 

aktier tilldelas Formue Nord AS, som utställt emissionsgaranti om 10 Mkr. Samtliga styrelseledamöter 

och verkställande direktören deltog i nyemissionen. 

Avräkningsnotor för teckning utan företräde beräknas sändas ut runt den 25 september, med 

likviddag runt den 2 oktober, varpå registreringen inleds på Bolagsverket.  

Styrelsen och VD vill tacka samtliga som tecknade i emissionen. ”Igrene har genom denna 

företrädesemission och den tidigare kommunicerade möjligheten till en equity line tillförsäkras de 

nödvändiga resurserna för att fortsätta arbetet mot kommersiell utvinning av metangas”. 
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Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 

för offentliggörande den 25 september, 2018 

 

Om Igrene 

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stock 

market och har cirka 3 000 aktieägare. 

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största 

meteoritkrater. 

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har 

genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.  

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.  

Igrene har varit verksamt i 13 år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket 

stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna 

för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.  

Med de undersökningstillstånd som nyligen utverkats, ämnar Igrene att fördjupa undersöknings 

arbetet även på några platser innanför kraterkanten. 
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