
Heliospectra tryggar framtida
likviditetsbehov genom upptagande av
kreditfacilitet från huvudägare
Göteborg, 22:a april 2022 kl.08.00 CET. 

Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”), har idag ingått avtal om en
kreditfacilitet (”Faciliteten”) med huvudägarna Weland Stål AB, Agartha AB (f.d. ADMA
Förvaltnings AB) och Corespring New Technology AB (tillsammans ”Huvudägarna”).
Syftet med Faciliteten är att trygga Bolagets eventuella likviditetsbehov under tiden fram
till och med dagen för publiceringen av Bolagets bokslutskommuniké avseende
räkenskapsåret 2022, då såväl Faciliteten som eventuella lån upptagna under Faciliteten
förfaller.

Eventuella lån under Faciliteten kommer att lämnas av Huvudägarna i förhållande till dessas
inbördes aktieinnehav per denna dag. Faciliteten kan avropas fritt av Bolaget vid behov och är
inte begränsad till sitt belopp. Upptagna lån under Faciliteten kommer att löpa med en årlig
ränta uppgående till 10 procent. Fordringar som uppstår under Faciliteten ska kunna kvittas i
eventuella nyemissioner som genomförs i Bolaget under fordringarnas löptid förutsatt att så
kan ske i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Bolaget bedömer att kreditfaciliteten har ingåtts på för Bolaget marknadsmässiga villkor.

- Denna kreditfacilitet ger Heliospectra och styrelsen tid att trygga finansiering på lång sikt
samtidigt som den garanterar likviditet fram till slutet av februari 2023. Den ger även ledningen
tid att förverkliga företagets nya strategiska inriktning och lansera dess nya trådlösa och
datadrivna erbjudande, säger Andreas Gunnarsson, Styrelseordförande i Heliospectra AB
(publ).

Denna information är sådan information som Heliospectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2022 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rebecca Nordin, Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i
Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer
intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sex kontinenter, är Heliospectra
världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och
kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade
LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning
och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna
leverera de konsekventa resultat odlare behöver. För mer information, besök
https://www.heliospectra.com.
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Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified
Adviser: 
Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

mailto:Certifiedadviser@redeye.se

