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ChromoGenics medverkar på Aktiespararnas evenemang Digitala Aktiekvällen 
den 12 januari 2022. VD Fredrik Fränding kommer att presentera bolaget och 
svara på frågor kl. 18-18.30.   

Vi inbjuder dig som journalist, analytiker och aktieägare att ta del av presentationen 
live på webben, via www.aktiespararna.se/tv/live. Evenemanget är öppet för alla och 
kräver inget medlemskap hos Aktiespararna. Ingen anmälan krävs för att följa 
evenemanget digitalt.  

Passa på att ställa dina frågor till Fredrik Fränding, genom att skicka ett sms till 079-
347 98 45 eller mejla till event@aktiespararna.se. Dina frågor kommer att förmedlas 
av Aktiespararnas moderator i samband med frågestunden efter presentationen. Du 
kan skicka in dina frågor redan nu eller i samband med presentationen.  

 
När: 12 januari 18:00–18:30   

Var: www.aktiespararna.se/tv/live   

Här finns information om evenemanget 

 
Kontakt: 
Fredrik Fränding, VD 
Tel: +46(0)72 249 24 62 
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef 
Tel: +46 (0)18 430 0430 
E-mail: info@chromogenics.com 
Chromogenics hemsida 
 
 
Om ChromoGenics 

ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt 
ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och 
solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic 
bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan 
lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan 
undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen 
ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har 
levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag. 
 
ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala 
universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från 
Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med 
Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00. 
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