
LifeClean upptar lån om 9 MSEK för att
finansiera fortsatt tillväxt
LifeClean International AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget upptar ett lån om
9 MSEK (”Lånet”) från Nico International AS (”Långivaren”).

Lånet utbetalas under oktober 2022 och har en löptid på 12 månader. Lånet löper med en årlig
ränta om 12 procent, vilken kapitaliseras. Utöver ränta ska Långivaren, förutsatt att
bolagsstämma i Bolaget beslutar därom, ha en rätt att teckna 550 000 aktier i Bolaget, senast
den 30 juni 2023, till kursen 6,50 kronor per aktie. Kursen var vid gårdagens stängning 4,11
kronor.

Bolaget har under det senaste året gått från att vara ett forsknings- och utvecklingsbolag till att
fokusera på marknad och försäljning av framtagna patenterade produkter. Syftet med Lånet är
att finansiera fortsatt internationell tillväxt genom att söka ytterligare patent, slutföra
regulatoriska processer i syfte att öppna upp nya marknader samt att investera i
produktionsfaciliteten genom utökad fyllningskapacitet och fler förpackningsmöjligheter, vilka
efterfrågas i för bolaget nya marknadssegment inom industri och transport samt affärsområdet
industriell luktborttagning.

Långivaren äger sedan tidigare 504 095 aktier i Bolaget, vilket motsvarar 1,2 procent av
rösterna.

”LifeClean är ett bolag vi investerade i tidigt och vars resa vi följt de senaste åren. Bolaget rör
sig stadigt i rätt riktning och vi är glada att kunna delta i den fortsatta tillväxten.”, säger Peter
Nicolaus, VD för Nico International AS.

”Med nya lån till marknadsmässiga villkor investerar vi i vår pågående kommersialiseringsfas
och möjliggör framtida tillväxt genom att öppna upp nya marknader och kommersialisera nya
marknadssegment.”, säger Fredrik Löf, tf VD för LifeClean International AB.

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2022 kl.
15:00.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 |
adviser@eminova.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post: fredrik.lof@lifeclean.se
Telefon: +46 70-629 28 81

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan
Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning,
produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter.
Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-,
biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en
mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik,
patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean
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koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och
tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus.
Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt
tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.


