
Ändring av antalet aktier och röster i Midsummer AB
Midsummer AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en riktad emission av s.k. units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption.
Den riktade emissionen har resulterat i en förändring av antalet aktier och röster i Midsummer enligt följande.
Före den riktade emissionen fanns sammanlagt 30 902 200 aktier i Midsummer, motsvarande 30 902 200 röster. Antalet aktier och röster har genom den
riktade emissionen ökat med 2 900 000 aktier och röster. Per den 30 september 2020 finns det sammanlagt 33 802 200 aktier i Midsummer, motsvarande
33 802 200 röster.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Engelbrecht
Kommunikationschef, Midsummer
Epost: helena.engelbrecht@midsummer.se
Telefon: +46 73 532 25 29

 

Om Midsummer
Midsummer är en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av slitstarka och böjbara CIGS-solceller.
Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggnadsintegrerade solceller (BIPV). Midsummers
tillverkningsprocess för solceller har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra produktionsprocesser för solpaneler. Det unika DUO-systemet har tagit
positionen som det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen.

Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via kontraktstillverkare. Med Midsummer Solar Roofs
produkter Midsummer SLIM, Midsummer WAVE och Midsummer BOLD får kunden lätta, tunna och diskreta solpaneler som ger ett estetiskt tilltalande
solcellstak.

Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av slitstarka, böjbara CIGS-solceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten
vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel:
08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: midsummer.se.

Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2020 kl.8.30 CEST.


