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PRESSMEDDELANDE 
Svenska Aerogel Holding AB (publ) offentliggör 
informationsmemorandum inför företrädesemission  
Den 4 mars 2019 offentliggjorde Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Bolaget” eller "Svenska Aerogel") att 
Bolagets styrelse hade beslutat, baserat på bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2018, att genomföra 
en nyemission om cirka 25 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) med 
teckningstid från och med den 19 mars 2019 till och med den 3 april 2019. 

• Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att färdigställa Master Pilot Plant 2019 och Bolaget 
planerar även för offensiva satsningar på ytterligare marknader för tillämpning av Quartzene. De 
prioriterade marknaderna är Filtrering, Termisk isolering och Tryckbarhet. 

• Företrädesemissionen är till cirka 80 procent garanterad genom teckningsförbindelser och 
garantiåtaganden. 

• Ledningsgruppen i Svenska Aerogel har lämnat teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 
totalt 1,6 Mkr. 

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsmemorandum som kan erhållas 
från Bolaget och hålls även tillgängligt på Bolagets webbplats (www.aerogel.se) samt Eminova Fondkommissions 
webbplats (www.eminova.se)  

Tidplan för Företrädesemissionen  
• 13 mars 2019                     Sista dag för handel inkl. teckningsrätt 
• 14 mars 2019                     Första dag för handel exkl teckningsrätt 
• 15 mars 2019                     Avstämningsdag i Företrädesemissionen 
• 19 mars – 3 april 2019    Teckningsperiod 
• 19 mars 2019                     Första dag för handel i teckningsrätter och BTA 
• 1 april 2019                        Sista dag för handel i teckningsrätter 
• 11 april 2019                      Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen 

 
För ytterligare information kontakta: 
Tor Einar Norbakk, Vd Svenska Aerogel Holding AB (publ), 070-616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se 
Stefan Kaiser, Ekonomichef Svenska Aerogel Holding AB (publ), 070-001 94 61 stefan.kaiser@aerogel.se 
 
Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene – The Next Generation Aerogel – inom olika affärsområden; i första 
hand Isolering, Färg & Ytskikt, Filtrering och Tryckbarhet. Quartzene är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig 
produktionsteknik. Fabrik och kontor finns i Gävle och Bolaget har 13 heltidsanställda. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal 
kvaliteter av Quartzene där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella 
partners som representerar olika viktiga affärsområden.  

Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska 
Aerogel, info@fnca.se 08-528 003 99. 

Informationen lämnas genom vd Tor Einar Norbakks försorg för offentliggörande den 12 mars 2019 kl 14:30 
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