
 

 

 
Stockholm, 2019-07-04 
 

Ferroamp genomför riktad nyemission till Första AP-fonden och 
tillförs 23,2 miljoner kronor 

Styrelsen för Ferroamp Elektronik AB (publ) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från 
årsstämman den 9 maj 2019 beslutat att rikta en nyemission till Första AP-fonden på totalt 817 670 
aktier till ett pris om 28,44 kronor per aktie. Bolaget kommer därmed att tillföras ca 23,2 miljoner 
kronor före emissionskostnader. Priset per aktie i nyemissionen har fastställts genom en 
genomsnittsberäkning av den volymviktade kursen de tio senaste handelsdagarna beräknat fr o m 
2019-06-19 och med en rabatt om 5 %. 

Genom nyemissionen riktad till Första AP-fonden möjliggörs ett accelererat fokus på fortsatt tillväxt, 
marknadsexpansionen och produktutveckling.  Första AP-fonden är en mycket kompetent och 
finansiellt stark ägare som kommer att vara central för Bolagets fortsatta utveckling. Efter 
registrering av nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 8 994 373 st. 
Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9,1 procent baserat på det totala antalet aktier i 
Ferroamp efter Nyemissionen. De nya aktierna kommer att berättiga till utdelning från och med att 
de är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, vilket förväntas ske under juli 2019.  

Ylwa Karlgren, styrelseordförande i Ferroamp Elektronik AB: ”Vi är väldigt stolta och glada att 
välkomna Första AP-fonden som ny aktieägare! Med sin professionalism och kompetens kommer 
Första AP-fonden att tillföra ett mycket stort värde till bolaget och självklart för alla våra aktieägare. 
Vi är stolta att kunna dela vår vision runt distribuerade lösningar för förnyelsebar energi och säker 
energilagring som en viktig strategi för att motverka effektbristen i Sverige och mot ett mer hållbart 
samhälle med en så viktig samhällsaktör som Första AP-fonden." 

Johan Grip, Sector Portfolio Manager på Första AP-fonden: ”Vi ser Ferroamp som ett väl positionerat 
företag med intressanta lösningar för modern energiförsörjning. Det är en investeringsmöjlighet som 
kan ge en stark lönsam tillväxt och samtidigt bidra till en hållbar miljö. Investeringen ingår 
i en grupp liknande investeringar där fokus är på den framtida energiomställningen”  

I samband med Nyemissionen har G&W Fondkommission anlitats som finansiell rådgivare och 
Aktieinvest FK AB anlitats som emissionsinstitut.  

 
Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons 
försorg, för omedelbart offentliggörande den 4 juli 2019, kl. 20:00.  

 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Olof Heyman, VD Ferroamp, telefon 070-585 57 90  
olof.heyman@ferroamp.com 
 
För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com 
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Om Ferroamp Elektronik 
Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech 
som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en 
skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad 
EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader 
kopplas ihop i ett microgrid – Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag/ägare, 
energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. 
Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.  
G&W Fondkommission är Certified Adviser: e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50. 
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