
Inzile genomför riktad emission om cirka 35 MSEK i syfte att
accelerera den planerade serieproduktionen av PRO4
I enlighet med bemyndigande från årsstämman i Inzile AB (”Bolaget”) den 21 maj 2019 har styrelsen idag fattat beslut om en riktad nyemission
om 2 071 006 aktier. Nyemissionen har tecknats av ett fåtal externa kvalificerade och strategiska investerare såsom Poularde AB, Sven Erik
Pettersson samt Invus Investment AB och därutöver av några Bolaget närstående, vilka inkluderar Alioth AB, Klas Åhgren samt Firstmind
Holding AB.

Teckningar från Alioth AB, Maxander Group AB samt Firstmind Holding AB är villkorade av ett kvalificerat majoritetsbeslut på en extra
bolagsstämma vilken kommer att kallas till i särskild ordning. 

Genom den riktade emissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 35 MSEK före emissionskostnader.

Genom den riktade emissionen bedöms Bolaget därmed väl täcka rörelsekapitalbehovet som uppkommer inför den planerade
serieproduktionen med de tidigare kommunicerade utökade produktionsmålen. Denna är fortsatt tänkt att starta under inledningen av det
andra halvåret 2020. 

Emissionskursen är 16,90 kronor per aktie och innebär en rabatt om cirka 14 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen mellan
den 27 mars och 5 maj 2020.Det är styrelsens bedömning att emissionskursen är marknadsmässig.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 14 556 650 och aktiekapitalet kommer att ha ökat med
207 100,60 SEK till 1 455 665 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 16,6 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget
efter transaktionen. Smärre korrigeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med emissionens registrering.

Ragnar Åhgren, VD i Inzile: ”Mot bakgrund av en stark efterfrågan från kunder, tillsammans med de underliggande långsiktiga
marknadstrenderna, och att vi bedömer det möjligt att skala upp produktionen kommunicerade vi under februari 2020 att vi höjer
produktionsmålet för 2020, från 260 till 360 fordon, en ökning med 38 procent. I samband med våra ökade satsningar uppkommer naturligt
ytterligare kapitalbehov i form av kostnader relaterade till att utöka produktionsmöjligheterna samt utvidgning av organisationen. Därför är vi
glada att kunna meddela att vi stärkt vår finansiella position vilket gör att vi kan kapitalisera på de underliggande marknadstrenderna och
leverera högklassiga och skalbara fordon till våra kunder. Jag och övriga medarbetare ser med stor tillförsikt fram emot resten av 2020.” 

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av kapital för att
säkerställa erforderligt rörelsekapital till den planerade serieproduktionen, vilken planeras starta under/efter sommaren 2020. Det är dessutom
av stor vikt att successivt förstärka Bolagets ägarbas med nya långsiktiga ägare, vilket också delvis uppnås genom denna nyemission. G&W
Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen. Aktieinvest FK AB har anlitats som emissionsinstitut. 

Inzile PRO4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska
arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks
fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och parkförvaltningar. 

För ytterligare information:Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89. 

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 09.55 CET.

Om Inzile

Inzile är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna lätta lastbilar (klass N1). Inzile grundades 2012 och bolagets team har tillsammans en
mycket lång och omfattande erfarenhet av teknisk innovation och utveckling, inte minst inom automotive och specifikt elbilar. Inzile har sitt huvudkontor och sin
produktionsanläggning i Västervik, Småland.  Dessutom finns ytterligare två kontor, ett i Göteborg där en stor del av utvecklingsarbetet sker samt ett i Stockholm
där företagets sälj- och marknadsavdelning ligger. 

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Advisor, 08-528 00 399, info@fnca.se. 

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com


