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Zenergy påminner om Småbolagsdagen i Stockholm med Aktiespararna 
samt bolagspresentation med GCF i Göteborg 
 
Med anledning av pågående företrädesemission i kombination med bl.a riktade emissioner till nya 
huvudägare, ny styrelse etc vill Zenergy påminna om att bolaget presenterar sin strategi vid bl.a följande 
event.   
 
Småbolagsdagen måndag 3 juni 2019 på Sheraton Hotel, Stockholm i Aktiespararnas regi. 
Zenergy framför sin presentation beräknat kl. 17.20, som även kommer att läggas ut på webben.  

För mer information se: https://www.aktiespararna.se/smabolagsdagen 
 
Investerarkväll tisdagen 4 juni 2019 på Scandic Rubinen, Kungsportsavenyen 24 i Göteborg  
med GCF, (Göteborg Corporate Finance). 
Eventet pågår från 17.30 med lättare förtäring och avslutas med mingel kl ca 19.30. 
Zenergy framför sin presentation beräknat kl 19.00-19.30. 
Anmälan görs till info@gcf.se och för mer information besök hemsidan på www.gcf.se . 
 
Påminner vidare om: 

Teckningstid 20 maj – 10 juni 2019 

Handel med teckningsrätter – 20 maj – 5 juni 2019 

Emissionsvillkor – En (1) befintlig aktie i bolaget ger rätt att teckna två (2) nya aktier 

Emissionsstorlek – Cirka 25,8 MSEK. 

Teckningskurs – 0,25 SEK per aktie 

Värdering – Pre-Money 12,4 MSEK 

Teckningsförbindelser – 1,1 MSEK (ca 4,5 %) 

Garantiåtaganden – 20 MSEK (ca 77,5 %) 

Emissionen är säkerställd till 82 % 

 
 
 
 
För mer information kontakta: Johan Olofsson – tf. VD, Zenergy AB (publ)  
Telefon: 0765 – 384117   E-post: johan.olofsson@zenergy.se  

 
 

Om Zenergy 
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär 
arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma 
bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, 
brandsäkerhet och fuktresistens.  
 

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. 
Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se 
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