
 
          Stockholm 13 juni 2022 
 

Meltron AB (publ) har säkrat stor del av kommande nyemission 
genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser  

Meltron AB (publ) (”Meltron” eller ”Bolaget”) har ingått avtal avseende garantiåtaganden och 
teckningsförbindelser om cirka 10,3 MSEK inför kommande nyemission av aktier med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som kommunicerades i mars 
2022. Företrädesemissionen planeras uppgå till cirka 16,1 MSEK och avses genomföras i 
september 2022.  

Den 31 mars 2022 offentliggjorde Meltron att Bolaget ingått avtal om en kortsiktig 
lånefinansiering för cirka sex månader framåt och att styrelsen efter sommaren 2022 kommer 
att genomföra en nyemission för att säkra fortsatt finansiering fram till planerat positivt 
kassaflöde under 2023. Som en del av denna finansiering har Bolaget nu erhållit 
garantiåtaganden om 10 MSEK från ett konsortium av investerare samt teckningsförbindelser 
om drygt 300 kSEK från Bolagets styrelse och ledning.  

Företrädesemissionen planeras uppgå till cirka 16,1 MSEK till en teckningskurs om 0,1 SEK per 
aktie. Företrädesemissionen är således säkrad upp till cirka 64 procent av 
Företrädesemissionens totalbelopp. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig 
eller annan säkerhet för dessa åtaganden.  

Ytterligare bakgrund och information samt villkor för Företrädesemissionen kommer att 
kommuniceras i samband med att styrelsen beslutar om Företrädesemissionen, vilken är 
planerat till september 2022. 

G&W Fondkommission är utsedd finansiell rådgivare avseende emissionen.  

Om Meltron – “More than Just Light”   

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av 
elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. “More than Just Light” betyder energieffektivitet, 
överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa.  Meltron 
tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom  industri, energi, logistik 
och infrastruktur. Läs mer på www.meltron.com  

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.  

För ytterligare information, kontakta: 
Göran Lundgren, styrelsens ordförande 
Tel: +46 70 467 40 40 
E-post: goran.lundgren@meltron.com 



 

Meltron AB (publ) 
Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm.  
Org. nr: 556988-9834. Hemsida: www.meltron.com 

Denna information är sådan information som Meltron är skyldigt att offentliggöra med hänsyn 
till marknadsmissbruksförordning och regulatoriska krav för handel på NGM Nordic SME. 
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 
13 juni 2022 kl 13:30 CET.                  

 


