
Insplorion tillförs 1,1 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

Teckningsperioden för TO1 har avslutats och bolaget tillförs som följd 1 079 666 SEK. Antalet aktier ökar med 93 884.

”Vi är glada över att våra aktieägare valt att utnyttja möjligheten att omvandla TO1 till aktier. Likviden bidrar till vår satsning på vätgas- och
batterisensorsegmenten”, kommenterar VD Patrik Dahlqvist.

Handeln med teckningsoptionerna sker, liksom bolagets aktier, på Nasdaq First North under beteckningen INSP TO1.

De kommande två teckningsperioderna löper enligt följande:
- Lördagen den 22 januari 2022 till och med lördagen den 5 februari 2022
- Söndagen den 22 januari 2023 till och med söndagen den 5 februari 2023

De som tecknat sig i inlösenperioden har nu fått interimsaktier. När registreringen av ärendet har slutförts hos Bolagsverket kommer omvandling av
interimsaktierna automatiskt att ske utan vidare avisering till innehavarna. Omvandlingen beräknas ske inom cirka en vecka från det att Bolagsverket
registrerat emissionen. Interimsaktierna kommer inte att tas upp till handel.

Denna inlösenperiod medför att antalet aktier och antalet röster i Insplorion ökar med 93 884 till totalt 13 085 944. Likaså ökar aktiekapitalet med 14 085,60
kr och kommer efter registrering uppgå till 1 962 892,19 kr.

Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på Insplorions hemsida: https://www.insplorion.com/sv/investerare/arkiv/esgo/.
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Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer,
batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och
offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning,
Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som
katalys, material- och biovetenskap. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca.se, är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.


