
Pressmeddelande 2016-05-20 

Ecoclime Comfort Ceilings AB med tillverkning i Vilhelmina, huvudkontor i Umeå och produkt och sälj-

kontor i Arvika och Stockholm är ett miljöteknik- och energieffektiviseringsföretag specialiserat på system, 

produkter och installationer för bättre inomhuskomfort och termisk energidistribution som är kostnads- 

och klimateffektivare.  Med komfortventilation (värme/kyla) utan drag, med ren luft,  lägsta bygghöjd och 

vikt, diskret design, installationsflexibilitet, inga underhållskostnader, 10 års produktgaranti erbjuder 

Ecoclime den mest miljö-, fastighets- och hyresgästvänliga klimatlösningen för inomhuskomfort. Bolaget är 

noterat på Aktietorget. 

 
 

 

Flaggningsmeddelande 
 

Efter att Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (”Ecoclime”) riktade nyemissioner avslutades den 15 april 2016, 

och registrering skett 17 maj 2016,  uppstod flaggningsskyldighet för två av de större aktieägarna i bolaget 

– Celsium Group i Umeå AB (Celsium Group) och huvudägaren i Celsium Group, JLO Invest AB.  

 

Nyemissionerna som övertecknades, innebar att 4 283 333 aktier nyemitterades, varav 3 833 333 avsåg rik-

tade kontantemissioner (3 000 000 aktier i grundemission och 833 333 i överteckningsemission) och 

450 000 aktier i apportemission. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare som inte tecknade sig i 

emissionen var cirka 35,6 procent. 

 

Celsium Groups innehav i Ecoclime uppgick före nyemissionerna till 5 373 134 aktier (82,8%). Celsium 

Group tecknade sig för 500 000 aktier i kontantemissionen och 450 000 aktier i apportemissionen. Efter 

emissionerna uppgår innehavet i Ecoclime till 6 323 134 aktier (58,7 %). 

 

JLO Invests innehav i Ecoclime uppgick före nyemissionen till 4 449 471 aktier fördelat på eget innehav 

172 964 aktier (2,5%) och 80%, 4 296 507 aktier, av Celsium Groups innehav.  

 

JLO Invest är genom eget innehav 172 964 aktier och sitt 80% ägande i Celsium Group, efter nyemission-

erna, ägare till 5 231 471 aktier (48,5%) i Ecoclime. Huvudägare till JLO Invest och därmed Celsium 

Group är Lennart Olofsson. 

 

 

För ytterligare information: 

 

www.ecoclime.se  

 

eller kontakta 

 

Lennart Olofsson, VD 

Tel: 070-537 16 42  

E-mail: lennart.olofsson@ecoclime.se 

 

 

Torbjörn Hansson, CFO 

Tel: 070-517 53 29 

E-mail: torbjorn.hansson@ecoclime.se 
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