
 

 

 

 

ChromoGenics företrädesemission övertecknad  

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL 
USA, KANADA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE 
ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA 
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. 

Resultatet av ChromoGenics AB (publ) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 
15 juli 2019, visar att företrädesemissionen övertecknades. 160 432 031 aktier, motsvarande cirka 92,9 
procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 149 726 537 aktier 
tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget har 310 158 568 aktier tecknats i 
företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 180 procent av antalet erbjudna aktier. De 12 323 949 aktier 
som inte tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 7,1 procent av de erbjudna aktierna 
i företrädesemissionen, kommer att tilldelas personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. 
Med en teckningskurs om 0,50 kronor tillförs ChromoGenics således genom företrädesemissonen cirka 
86,4 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. 

Tilldelning av aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de 
tilldelningsprinciper som fastställdes av den extra bolagsstämman den 18 juni 2019 och som beskrivs i 
prospektet som offentliggjordes den 25 juni 2019. Meddelande om tilldelning av aktier som har tecknats 
utan stöd av teckningsrätter erhålles i form av avräkningsnota. Genom företrädesemissionen kommer 
ChromoGenics aktiekapital att öka med 34 551 196 kronor, från 34 551 196 kronor till 69 102 393 kronor, 
och antalet aktier kommer att öka med 172 755 980 aktier, från 172 755 980 aktier till 345 511 960 aktier. 

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i 
företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handeln med BTA på Nasdaq 
First North. Handel med nya aktier beräknas påbörjas på Nasdaq First North i slutet av juli 2019. Smärre 
justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske. 

Rådgivare 
Finansiell rådgivare till ChromoGenics i samband med företrädesemissionen är Naventus Corporate 
Finance AB. Legal rådgivare till ChromoGenics är Advokatfirman Lindahl KB. 
Kontakt 
Jerker Lundgren, verkställande direktör 
Lars Ericsson, CFO och kommunikationschef 
Telefon: +46 (0)705 497 644 
E-post: info@chromogenics.com 

 
VIKTIG INFORMATION 
 
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier (varmed i denna text förstås såväl aktier som andra 
värdepapper) i ChromoGenics och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval 
av informationen i prospektet.  
 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, 
Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon 
annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte 
heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte 
skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta 
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra 
till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller 
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företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant 
land.  
 
De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal 
eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra 
värdepapper utgivna av ChromoGenics har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande 
United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya 
aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till 
försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte 
omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de 
värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA. 
 
Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta 
pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra 
medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i 
Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) 
i Prospektdirektivet.  
 
Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” 
(såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare 
som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), 
eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt 
benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i 
detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en 
relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll. 
 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar ChromoGenics aktuella syn på 
framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. 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. 
 

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, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 
+46 (0)8 503 000 50. http://www.chromogenics.com. 

Om Naventus Corporate Finance AB 
Naventus Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom 
kvalificerad rådgivning avseende nyintroduktioner, kapitalanskaffningar (eget kapital samt skuld), 
ägarbyten, förvärv, fusioner och avyttringar (M&A) till noterade och privata företag samt dess ägare. 


