
 
           Stockholm 26 november 2022 

Teckningstiden startar i Meltron AB:s partiellt garanterade 
nyemission med företrädesrätt för aktieägarna 

Idag, den 26 oktober 2022, är den första teckningsdagen i nyemission med företrädesrätt 
för aktieägarna. Teckning av aktier kan ske fram till och med den 9 november 2022. 

Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med 
idag, den 26 oktober 2022, till och med 4 november 2022. Teckningsrätter som förvärvas 
under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier 
som de teckningsrätter aktieägare erhållit baserat på sina innehav i Meltron AB på 
avstämningsdagen. 

Memorandum och anmälningssedel 
Memorandum och anmälningssedel, med fullständiga villkor och anvisningar, finns 
publicerade på Meltron AB:s hemsida, https://investor.meltron.com/emissionen/, på 
emissionsinstitutets hemsida, http://www.aktieinvest.se/emission/meltron2022, samt på 
G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se. 

Erbjudandet i sammandrag  
Nyemissionen omfattar högst 161 402 822 aktier och kan tillföra Bolaget högst cirka 16,1 
MSEK före kostnader relaterade till emissionen. Varje befintlig aktie ger 1 teckningsrätt; för 
varje 5 teckningsrätter kan 14 nya aktier tecknas. Bolaget kan därutöver komma att tillföras 
ytterligare upp till cirka 5 MSEK i emissionslikvid vid ev. beslut om kompletterande riktad 
emission till lika villkor. 

Företrädesemissionen är garanterad av två konsortier syndikerade av G&W 
Fondkommission, dels en bottengaranti på 10,3 MSEK (inkluderande teckningsförbindelser 
om cirka 300 TSEK från styrelse och ledning), dels en toppgaranti på 1 MSEK. 
Företrädesemissionen är därmed garanterad till cirka 70 %.  

• Pris per aktie 0,10 SEK 
• Antal aktier i företrädesemissionen högst 161 402 822 nya aktier 
• Möjlig övertilldelning upp till 5 MSEK 
• Teckningsperiod 26 oktober – 9 november 2022 
• Handel med teckningsrätter 26 oktober – 4 november 2022 
• Handel med betalda tecknade  fr.o.m. den 26 oktober 2022 fram till dess att  

             aktier (BTA) emissionen registreras hos Bolagsverket 
• Beräknad dag för offentliggörande  14 november 2022 

av utfall 
• Handelsplats NGM Nordic SME 

 

  

https://investor.meltron.com/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 
infrastruktur, industri och logistik.  

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.  

För ytterligare information kontakta: 
Göran Lundgren, ordförande, tel: +46 70 467 4040; goran.lundgren@meltron.com 

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

 

mailto:goran.lundgren@meltron.com
http://www.meltron.com/

