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DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT 
ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA 
ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION 
AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER 

 

Pressmeddelande LightLab Sweden AB (publ) 2015-11-30 
 

LightLab Sweden AB (publ) senarelägger teckningstiden i pågående 
företrädesemission 

 

Styrelsen i LightLab Sweden AB (publ) (”LightLab” eller ”Bolaget”) har, som tidigare meddelats, beslutat 
att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningstiden skulle ha 
inletts idag, den 30 november 2015. 

Till skillnad från vad som tidigare meddelats kommer teckningstiden i företrädesemissionen att inledas 
den 2 december 2015 och avslutas den 16 december 2015. Bakgrunden till förändringen är att det på 
grund av den höga aktiviteten på transaktionsmarknaden har tagit längre tid än beräknat att erhålla 
Finansinspektionens godkännande av det prospekt som upprättats med anledning av 
företrädesemissionen. Därmed har offentliggörande av prospektet heller inte kunnat ske enligt tidigare 
plan. Offentliggörande av prospektet beräknas istället kunna ske senast den 1 december 2015.  
 
Villkor för företrädesemissionen i korthet:  

• För varje på avstämningsdagen innehavd aktie i LightLab erhölls en (1) teckningsrätt. En (1) 

teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B.  

• Teckningskursen uppgår till 0,75 SEK per aktie.  

• Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 november 2015. 

• Sista dag för handel med LightLab-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 

november 2015; aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 25 

november 2015. 

 
Justerad tidplan för företrädesemissionen:  

• Teckningstiden är 2 december – 16 december 2015. 

• Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX First North under perioden 2 

december – 14 december 2015. 

• Handel med BTA kommer att ske på NASDAQ OMX First North från och med den 2 december 2015 

fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.  

 
Företrädesemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 4 242 771,50 SEK genom 
nyemission av högst 42 427 715 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,1 SEK.  
Prospekt med anledning av företrädesemissionen beräknas kunna offentliggöras senast den 1 
december 2015. 
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Rådgivare  
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Avanza, som även agerar 
emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl KB. 

 

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta: 

 
Johan Tingsborg, VD 
Tel: +46 (0)8 442 0550 
E-post: info@lightlab.se 
 
Jan Rynning, Ordförande 
Tel: +46 (0)703 51 00 05 
 
 

VIKTIG INFORMATION 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat 
sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i LightLab. Inbjudan till berörda 
personer att teckna aktier i LightLab kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget 
offentliggjort den 27 november 2015. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller 
indirekt, i eller till USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala 
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer 
av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller 
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. 
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att 
registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller 
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, 
utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta är LightLab Sweden AB 
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, är ett utvecklingsföretag som utvecklar teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus 
på UV-rening, EEE Light® Technology. LightLab har cirka 3 600 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser 
Bankaktiebolag. 
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