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Eyeonid offentliggör utfall i företrädesemission  
 
Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av 
units som offentliggjordes den 15 november 2019. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 
80,0 procent där cirka 30,9 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 0,8 procent 
tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 48,3 procent tecknades av emissionsgaranter. 
Totalt 17 368 592 units tecknas genom företrädesemissionen och Bolaget tillförs således 
39 947 762 SEK före emissionskostnader. 

 
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som angivits i 
prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. 
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från 
respektive förvaltare. 
 
Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Eyeonid med 868 429,600 SEK genom utgivande 
av 34 737 184 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 2 496 735,125 SEK och 
antalet aktier kommer att uppgå till 99 869 405 aktier efter registrering hos Bolagsverket av 
företrädesemissionen. 
 
Dessutom emitteras 17 368 592 teckningsoptioner som berättigar innehavaren till teckning av en (1) 
ny aktie. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara 
från och med den 1 juni till och med 12 juni 2020. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av 
teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets 
aktier på Nordic MTF under perioden från och med den 13 maj till och med den 27 maj 2020, dock kan 
teckningskursen vara som lägst 1,15 SEK och som högst 2,30 SEK.  
 
Rådgivare 
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal 
rådgivare till Eyeonid i samband med Företrädesemissionen. 
 
 
För mer information vänligen kontakta: 
 
Henrik Sundewall, Styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ) 
Tfn: 076-877 00 00 
 
Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ) 
Tfn: 070-544 01 68 
E-post: patrik.ugander@eyeonid.com 
www.eyeonid.com 
 
Eyeonid Group AB grundades 2015 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och 
avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder 
när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer 
och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och 
skydda sig. 
 
Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2019 kl. 9.30 CET. 
 


