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STÖRRE AKTIEÄGARE, VD OCH 
STYRELSELEDAMOT SÄLJER 
TECKNINGSRÄTTER TILL STRATEGISK 
INVESTERARE
Styrelsen i Ngenic AB (publ) (“Ngenic” eller “Bolaget”) beslutade den 31 maj 2022 att 
genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga 
aktieägare om cirka 25 MSEK (“Företrädesemissionen”). I samband med 
Företrädesemissionen har Anders Nygren, Björn Berg, Fredrik Fernlund och Olof 
Lindbom, på förfrågan från en strategisk investerare och i samråd med Bolagets 
finansiella rådgivare Redeye, sålt 823 989 teckningsrätter, vilket ger rätt att teckna 
aktier motsvarande cirka 4,4 MSEK eller 17,6 procent av Företrädesemissionen.

Anders Nygren, COO, Björn Berg, VD, Fredrik Fernlund, CSO och styrelseledamot, och Olof Lindbom, 
medgrundare, har på förfrågan från en strategisk investerare och i samråd med Bolagets finansiella 
rådgivare Redeye överlåtit 823 989 teckningsrätter som de tilldelats inom ramen för 
Företrädesemissionen. Investeraren har genom anmälningssedel åtagit sig teckna aktier i 
Företrädesemissionen till ett värde om totalt cirka 4,4 MSEK, motsvarande cirka 17,6 procent av 
Företrädesemissionen. Överlåtelserna av teckningsrätterna har baserats på ett pris av det 
volymviktade medelvärdet av handeln av aktier i Ngenic-aktien under perioden 9-17 juni 2022 och 
fastställts till 0,5 SEK per teckningsrätt. Likviden som erhållits kommer att återinvesteras i den 
pågående nyemissionen.

Syftet med försäljningen är att ytterligare förstärka Bolagets aktieägarbas med långsiktiga 
investerare.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det memorandum som upprättats 
av styrelsen med anledning av Företrädesemissionen.

Rådgivare
Redeye AB agerar finansiell rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare och Nordic 
Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
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VID YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

BJÖRN BERG, VD
Mail: bjorn.berg@ngenic.se
Telefon: +46 70 570 70 17

KORT OM NGENIC

Ngenic är ett ledande energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av 
energisystem, med energiföretag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och villaägare som 
kunder. Produkterna och systemet möjliggör ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av befintlig 
infrastruktur i el- och fjärrvärmenät samtidigt som kundvärdet av energileveransen ökar. 
Energieffektiviseringsföretagen (EEF) utsåg Ngenic till Årets framtidsföretag 2019. Huvudkontoret 
ligger i Uppsala. Ngenic är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NGENIC). För mer 
information, besök: www.ngenic.se

Ngenics Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90

 Certifiedadviser@redeye.se
 www.redeye.se
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