
 

 

   

 

ChromoGenics offentliggör tilläggsprospekt i 

samband med företrädesemission  20 

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, 
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, 
JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION 
ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT 
TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG INFORMATION 
NEDAN. 

 
ChromoGenics AB (publ) har upprättat ett tilläggsprospekt till det 
prospekt avseende erbjudande av aktier till allmänheten. som 
godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 21 januari 
2019. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med 
Prospektet. 

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att ChromoGenics 
styrelse den 11 februari har offentliggjort ett pressmeddelande med 
omsättningsmål för 2019. Tilläggsprospektet har idag godkänts av 
Finansinspektionen och finns tillgängligt på http://www.chromogenics.com. 

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en 
anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av aktier i Erbjudandet har 
enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 
rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från 
offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 13 februari 
2019. Återkallelse ska ske skriftligen till Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 
113 89 Stockholm. Investerare som har tecknat genom förvaltare ska 
kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas 
kommer förbli bindande. Om tecknare önskar kvarstå som tecknare av 
aktier behövde denne ej vidta några åtgärder. 

 

 

Kontakt: 

Jerker Lundgren, VD  
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef 
Tel: +46 (0)18 430 0430 
E-mail: info@chromogenics.com 
Certified Adviser: G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50 

Pressmeddelande – 11 februari 2019 
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Om ChromoGenics 

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i 

världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort 

och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 

påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien. 

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på 

Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats 

med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First 

North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com 

http://www.chromogenics.com/

