
 

(*) Styrelsens förslag om företrädesemissionen som beslutades på extra bolagsstämma den 10 augusti 2020 
angav en maximal storlek på företrädesemissionen med möjlighet för styrelsen att justera emissionsstorleken 
nedåt något med syfte att kunna nå ett ändamålsenligt antal aktier, baserat på huruvida den riktade emissionen 
hade registrerats eller ej. Den riktade emissionen registrerades innan avstämningsdagen för deltagande i 
företrädesemissionen och en mindre justering nedåt av den totala emissionsstorleken i företrädesemissionen har 
alltså skett på basis av detta. 
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JonDeTech har emitterat aktier och erhållit likvid i enlighet med den 
riktade emission som offentliggjordes den 20 juli 2020 

 
I ett pressmeddelande den 20 juli 2020 offentliggjorde styrelsen att man med stöd av bemyndigandet 
från årsstämman den 26 maj 2020 beslutat om en riktad emission om högst 1 845 000 aktier med en 
teckningskurs om 10 kronor per aktie till ett fåtal professionella och institutionella investerare. 

 

Bolaget har nu emitterat 1 845 000 aktier och erhållit likvid om 18 450 000 kronor före 
emissionskostnader. Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 70 511,35 kronor och medför en 
utspädning om ca 8,1 procent (baserat på antalet aktier i bolaget efter emissionen och ej beaktat den 
pågående företrädesemissionen). 

 

Registrering av den riktade emissionen medför att den pågående företrädesemissionen uppgår till 
maximalt ca 36,3 MSEK (*).   

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Per Lindeberg, vd JonDeTech, Tel: +46 73 870 00 00, Mejl: per.lindeberg@jondetech.se 
 
 
 
 
Om JonDeTech 
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som  
bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella  
sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer 
inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North 
Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. 
Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8. 

 


