
  
 

Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging 
® elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av 

strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och 
kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg 
om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget 
med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se. 

Pressmeddelande 25 november 2016 

 

Hybricon gör nyemission  

För att säkra vår finansiella situation fram tills att vi får nya order och kan inleda nästa 

produktionsfas har styrelsen i Hybricon beslutat att genomföra en företrädesemission. Villkoren 

innefattar emissionsbelopp om 30–35 MSEK, samt beräknad teckningstid från slutet av februari till 

början av mars 2017.  

 

Huvudägaren ReMoD Invest AB – som före emissionen äger 38,2 procent av rösterna och kapitalet 

– har förbundit sig att fullt ut teckna sin andel, för att därigenom försvara sitt ägande. Vidare 

stöder huvudägaren, ReMoD Invest AB, Hybricon finansiellt tills emissionen är genomförd genom 

att ställa ut ett så kallat brygglån med en ram upp till åtta miljoner kronor. Ifrågavarande brygglån 

kommer att kvittas mot aktier i den kommande företrädesemissionen. 

 

Företrädesemissionen är ett sätt för befintliga aktieägare att behålla sin ägarandel och därmed 

möjligheten att i oförändrad proportion få del av framtida kursutveckling. Emissionens 

teckningskurs och övriga villkor, samt villkor för brygglånet, är ännu inte fastställda. Styrelsen 

återkommer snarast när så har skett. Hybricons styrelseordförande Torstein Bratvold 

kommenterar: 

 

- Att Hybricon har stabila och långsiktiga aktieägare som vill vara med att göra skillnad för miljön 

känns tryggt. 

 

Styrelsen har även gett vd i uppdrag att undersöka möjligheterna av kompletterande finansiering, 

för att säkerställa likviditeten över kalenderåret 2017. Hybricons vd Fredrik Jonsson kommenterar:  

 

- Tack vare en stark huvudägare har vi goda möjligheter att arbeta med alternativ finansiering, 

säger Fredrik Jonsson.  

 

För ytterligare information: Vänligen kontakta 

Fredrik Jonsson, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 560 56 16 email 

fredrik.jonsson@hybricon.se eller 

Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email 

dennis.jensen@hybricon.se 

 

Om Hybricon 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System AB (publ) är skyldigt 
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november. 
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