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DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT 
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Pressmeddelande LightLab Sweden AB (publ) 2015-12-18 
 

LightLabs nyemission övertecknad 

 
Nyemissionen i LightLab Sweden AB (publ) med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken 
teckningsperioden avslutades den 16 december 2015, har övertecknats. 35 102 519 aktier, 
motsvarande cirka 82,7 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter 
och 7 325 196 aktier, motsvarande cirka 17,3 procent av de erbjudna aktierna, har tilldelats personer 
som anmält teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därigenom fulltecknad 
och Bolaget tillförs cirka 31,8 miljoner kronor före emissionskostnader. 

I enlighet med styrelsens beslut av den 19 november 2015, som skedde med stöd av bemyndigande 
lämnat vid årsstämma den 7 maj 2015, om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets 
aktieägare har LightLab Sweden AB (publ) (”LightLab” eller ”Bolaget”) genomfört nyemissionen. 
Teckningskursen för de nya aktierna av serie B var 0,75 kronor per aktie och teckningsperioden löpte 
från och med den 2 december 2015 till och med den 16 december 2015. 

Sammanräkningen visar att 35 102 519 B-aktier, motsvarande cirka 82,7 procent av de erbjudna 
aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. 7 325 196 B-aktier, motsvarande cirka 17,3 procent 
av de erbjudna aktierna, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Totalt har anmälningar om teckning 
utan stöd av teckningsrätter mottagits motsvarande cirka 41 procent av antalet erbjudna aktier. 
Emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk.  

Genom nyemissionen ökar LightLabs aktiekapital med 4 242 771,50 kronor. Antalet B-aktier i Bolaget 
ökar med 42 427 715 till 84 855 280, vilket innebär att det totala antalet aktier i Bolaget efter 
nyemissionen ökas till 84 855 430 och det totala antalet röster ökar till 84 856 780. 

Som bekräftelse på tilldelning av nya B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter översänds 
avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant på 
likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan, omkring den 22 december 2015. 
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares 
rutiner. 

Nya B-aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket under 
vecka 53 2015. Därefter kommer BTA att bokas om till B-aktier. De nya B-aktierna som tecknats med 
stöd av teckningsrätter beräknas tas upp till handel på Nasdaq OMX First North under vecka 2 2016. 

”Jag är mycket glad över det stora intresse som visats i samband med emissionen. Genom det kapital 
som nu tillförs LightLab kan vi tillvarata och vidareutveckla de skapade kommersiella möjligheterna 
inom marknaden för UV-rening av vatten, luft och ytor och därmed lägga grunden för finansiell 
stabilitet och lönsamhet. Jag vill tacka alla våra aktieägare för visat förtroende och samtidigt hälsa nya 
aktieägare välkomna”, säger Johan Tingsborg, VD LightLab. 
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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 05 50 
E-post: info@lightlab.se 
 
Jan Rynning, Ordförande 
Tel: +46 (0)703 51 00 05 

 
Om LightLab Sweden AB 
LightLab utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning 
av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, 
vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för 
kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar. 
 
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 sker endast genom det prospekt som Bolaget offentliggjort. 

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 pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar LightLabs aktuella 
syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, 
”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller 
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, 
utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända 
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och 
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller 
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad 
information. 
 
 
 
Detta är LightLab Sweden AB 
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på 
UV-rening, EEE Light®. LightLab har cirka 3 600 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. 
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