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Irisitys styrelse har beslutat om en riktad nyemission om ca  
25 miljoner kronor villkorad av bolagsstämmans efterföljande 
godkännande 
 
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER 
INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA 
ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR 
DISTRIBUTIONEN, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED 
GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE 
”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. 
 
Styrelsen för Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission 
villkorad av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om 1 448 914 aktier till en 
teckningskurs om 17,5 kronor per aktier (”Nyemissionen”) vilket innebär att Bolaget tillförs 
25 356 000 kronor före emissionskostnader. 
 
Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuildingförfarande 
och motsvarar en rabatt om 13,8% mot stängningskursen den 8 november 2018. 
 
Aktier i Nyemissionen har tecknats av ett flertal nordiska internationella institutionella samt 
privata investerare och vissa större aktieägare i Bolaget.  
 
Emissionsbeslutet av Bolagets styrelse är villkorat av efterföljande godkännande på en extra 
bolagsstämma. Bolaget kallar per dagens datum till bolagsstämma att avhållas 29 november 
2018 enligt särskilt pressmeddelande samt kallelse. 
 
Vissa av Bolagets befintliga aktieägare, vilka tillsammans representerar cirka 40% av rösterna i 
Bolaget, har åtagit sig att rösta för godkännande av Nyemissionen på den extra 
bolagsstämman. 
 
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt 
sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera Bolagets utveckling och accelerera 
dess tillväxt, bland annat genom förstärkning av organisationen genom rekrytering av 
personal vilket kan ske såväl genom nyanställningar som genom förvärv av bolag med 
eftersökt kompetens och därvid öka Bolagets finansiella flexibilitet och handlingsutrymme för 
fortsatt värdeskapande. 
 
Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 9 procent av aktiekapitalet i förhållande 
till antalet aktier i Irisity efter Nyemissionen, varvid antalet utestående aktier ökar med 1 448 
914 från 16 126 430 till 17 575 344 och aktiekapitalet ökar med 130 222,29 kronor från 
1 451 378,70 kronor till 1 581 600,99 kronor. 
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I samband med Nyemissionen har Bolaget engagerat Skandinaviska Enskilda Banken som 
Bookrunners, samt Advokatfirman Vinge som legal rådgivare. 
 
 
För ytterligare information: 
 
Marcus Bäcklund, CEO 
Telefon: +46 733 80 17 80 
E-mail: marcus@irisity.com 
 
Erik Stenberg, CFO 
Telefon: +46 761 74 05 92 
E-mail: erik@irisity.com 
 
 
Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 9 november 2018 kl. 08:30 CET.  
 
This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse 
Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of 
the contact person set out above, at 08:30 CET on November 9, 2018. 

Om Irisity 

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och 

självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från 

passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa 

händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på 

långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar. 

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig 

övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.  

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar 

trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment 

satsar bolaget på ökad innovationstakt samt att expandera SaaS erbjudandet IRIS™ internationellt. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM 

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we 
upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming 
devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision 
AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only. 
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IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; 
including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various 
types of protective areas.  

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as an 
integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world’s largest and 
most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer 
internationally. 

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS 

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden 

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se 

Viktig information 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i 

Irisityi någon jurisdiktion, varken från Irisityeller från någon annan. Publicering, offentliggörande eller distribution av 

detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de 

jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa 

sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att 

förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, 

eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 

(”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i 

en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera 

några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana 

värdepapper i USA.  

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och har 

inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Irisityhar inte godkänt något erbjudande till 

allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer 

att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till 

“kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition. 

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktas till, ”kvalificerade investerare” så som 

definierats som (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and 

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag 

med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “Relevanta Personer”).  
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En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för 

Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta 

Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på 

det. 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, 

direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, 

Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna 

information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller 

skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna 

anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i 

enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.  

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på 

att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller 

dess riktighet eller fullständighet. 

Framåtriktad information 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller 

förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad 

tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Ord som ”avses”, ”kommer”, 

”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser 

avseende framtida utveckling eller trender, 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. Denna 

information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid 

detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, 

uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla 

händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande. 

 


