
 

 

   

 

 
ChromoGenics beviljas anstånd med betalning av villkorslån 
 
Statens Energimyndighet (”Energimyndigheten”) beviljar ChromoGenics AB anstånd med betalning 
av amorteringar och räntor till 1 oktober 2025. 
 
ChromoGenics har ansökt om anstånd med betalning av amorteringar och räntor till långivaren 
Statens Energimyndiget. Villkorslånen beviljades för ChromoGenics ConverLight Pilotprojekt 36700-1. 
 
Energimyndighetens anstånd med amorteringar och räntebetalningar gäller till 1 oktober 2025. Detta 
beslut är förenat med villkor att avstämning med extra rapporteringstillfälle ska ske i augusti år 2024 
då Energimyndigheten har rätt att ompröva beslutet. Det beviljade anståndet är inte specificerat till 
belopp.  
 
 

 

Kontakt: 

Fredrik Fränding, VD  

Erik Elfström, CFO & Head of Investor Relations 

Tel: +46 (0)18 430 0430 

E-mail: info@chromogenics.com 

ChromoGenics 

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2022 kl 17:25 CET. 

Om ChromoGenics 

ChromoGenics är ett proptechbolag som framställer smart dynamiskt glas som förbättrar inomhusmiljö 

och välmående samt minskar energianvändning, driftskostnader och klimatpåverkan i fastigheter.  

Bolagets produkt ConverLight® Dynamic bygger på unik patenterad teknologi från Ångströms-

laboratoriet i Uppsala där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm. Resultatet är en dynamisk 

folie som kan lamineras in i glas vilket ger ett bra solskydd i fastigheter och minskad miljöbelastning 

både i produktion, transport och användande. Den dynamiska folien är lätt att transportera och kan 

appliceras av lokala partners i glasbranschen varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. 

Samtliga produkter från ChromoGenics har ledorden miljö och hälsa. Det innebär ett fokus på miljö-

vänligt material, minskad energianvändning, ökad tillgång till dagsljus och utsikt samt förbättrad 

inomhuskomfort. 

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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