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Cyber 1 publicerar investeringsmemorandum
Cyber Security 1 AB (publ), org. nr. 556135–4811 (”Cyber 1” eller ”Bolaget”), som är noterat på
Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”), har idag publicerat
Investeringsmemorandum gällande företrädesemission. Memorandumet är bilagt och
publiceras på Bolagets hemsida www.cyber1.com och på Mangold Fondkommissions hemsida
www.mangold.se.
Styrelsen i Cyber 1 beslutade den 25 maj 2021, med efterföljande godkännande erhållet vid
årsstämman den 29 juni 2021, att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (”
Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 1,774mEUR före
emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Vid fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner kan Bolaget högst tillföras ytterligare cirka 1,774mEUR före
emissionskostnader. Emissionen omfattas till 100 procent av externa garantiåtaganden från
extern kvalificerad investerare.
Anmälningssedlar och Investeringsmemorandum
Anmälningssedlar, Investeringsmemorandum och ytterligare information om
Företrädesemissionen kommer publiceras på Bolagets hemsida och på Mangold
Fondkommissions hemsida.
Villkor för Företrädesemissionen
• Den som på avstämningsdagen den 1 juli 2021 var registrerad som aktieägare i Cyber 1 äger
företrädesrätt att teckna Units i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget
erhåller en (1) uniträtt för vardera på avstämningsdagen två (2) innehavda aktier.
• En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit i Bolaget. Varje Unit innehåller en (1) nyemitterad aktie
samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2021.
• Företrädesemissionen består av högst 174 445 113 Units och innebär därmed en emission av
högst 174 445 113 aktier och högst 174 445 113 teckningsoptioner av serie 2021.
• Teckningskursen är 0,01 EUR per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om är 0,01 EUR per
aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
• Teckningsperioden för teckning av Units löper från och med den 5 juli 2021 till och med den 19
juli 2021.
• Handel med Betalda Tecknade Units (”BTU”) beräknas att ske på Nasdaq First North från och
med den 5 juli 2021 till dess att omvandling till aktier och teckningsoptioner sker efter att
Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske
omkring vecka 31, 2021.
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Villkor för teckningsoptioner av serie 2021
• En (1) teckningsoption av serie 2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden
från och med den 25 juli 2022 till och med den 8 augusti 2022 mot kontant betalning om 0,01 EUR
per aktie. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut
innebär det att Bolaget via teckningsoptionerna kan erhålla ett ytterligare kapitaltillskott om cirka
1,774mEUR före emissionskostnader.
• Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North efter slutlig registrering
av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.
Tidsplan för Företrädesemissionen
29 juni 2021

Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen

1 juli 2021

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen

5 juli – 19 juli 2021

Teckningsperiod

5 juli – 14 juli 2021

Handel med uniträtter

22 juli 2021

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission

Finansiell och legal rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Antwoord Consulting AB är legal
rådgivare till Cyber 1 i samband med Företrädesemissionen.

Kontakter

Kontakta Investor Relations:
Mattias Tönnheim: Telefon: +46 (0) 704-41 19 14 E-mail: mattias@samurai-pr.se
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 503 015 50 E-mail: ca@mangold.se
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Om oss

Cyber Security 1 tillhandahåller lösningar för cybersäkerhet och bedriver sin verksamhet genom
fysisk närvaro i Storbritannien, Sverige, Kenya, Sydafrika och Förenade Arabemiraten. Bolaget
levererar tjänster och tekniklicenser för att förbättra kundernas skydd mot oönskade dataintrång,
samt genom att stärka cybersäkerheten och att förhindra olika former av informationsstölder.
Cyber Security 1 hade en omsättning på 27,36 miljoner euro under 2020 och är noterade på
Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq: CYB1.ST) i Stockholm.
För ytterligare IR-relaterad information www.cyber1.com/investors och om verksamheten besök:
https://cyber1.com
Denna information är sådan information som Cyber Security 1 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2021-07-05 08:00 CEST.
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