
 

 

 

Pressmeddelande 
 

 

Viktig information: 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Clemondo. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller 
andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land 
där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot 
regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Clemondo har registrerats 
eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller 
någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Clemondo 
överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig 
endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial 
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen 
kan riktas. 

Offentliggörande av prospekt avseende Clemondos 

företrädesemission 
 
Helsingborg 4 juli 2018 
 
Styrelsen i Clemondo Group AB (publ) (”Clemondo” eller ”Bolaget”) har upprättat ett 
prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 28 maj 2018. 
Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet avseende 
Clemondos företrädesemission kommer att finnas tillgängligt på Clemondos hemsida 
(www.clemondo.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). 
 
 
För ytterligare information:  
Clemondo Group AB (publ) 
Erik Hantoft, VD, 0734 34 60 30  
 
 
 
Denna information: 
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juli 2018 kl. 15:00 CET. 
 
Om Clemondo: 
Clemondo är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen 
utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under 
egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX 
Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet CLEM. Bolagets certified adviser är 
Redeye AB. För ytterligare information se www.clemondo.se. 
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