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Konvertibelägare påkallar konvertering till aktier i 
Intellego

Det konvertibla lånet om totalt 6 miljoner SEK som Intellego Technologies AB (publ) (”
Intellego” eller ”Bolaget”) erhållit från Exelity AB och JEQ Capital AB (”konvertibelägarna” eller ”
Långivarna”), vilket kommunicerades till marknaden 2023-01-12, konverteras till aktier i 
Intellego efter att konvertibelägarna påkallar konvertering. Detta kommer att ske genom en 
riktad nyemission av aktier till en teckningskurs per aktie motsvarande 80 procent av det 
volymviktade genomsnittspriset, VWAP, för Bolagets aktie under de senaste 15 
handelsdagarna före påkallandet, dock högst 15,04 SEK. Konverteringskursen blir 9,2 SEK
/aktie och 671 738 nya aktier kommer att ges ut.

Den riktade emissionen beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2022. 
Emissionen innebär att antalet aktier i Intellego ökar med 671 738 aktier och att aktiekapitalet ökar 
med cirka 23 990,64 kronor. Emissionen resulterar i en utspädning om ca 3,1 procent. 
Emissionslikviden betalas genom kvittning av lånet. De nya aktierna beräknas vara registrerade 
under Q1 2023. Efter registreringen kommer det totala antalet aktier i Intellego, exklusive den 
riktade emissionen som kommunicerades 2023-01-12, att uppgå till 21 395 324 aktier.

Både Exelity och JEQ Capital har uttryckt att de avser behålla sina innehav i egenskap av 
långsiktiga investerare i Intellego. Baserat på deras analyser är Intellego en god investering, 
framför allt på dagens nivåer. Vid det tillfälle då Exelity och JEQ Capital önskar avyttra sina aktier i 
Intellego har de kommit överens med Bolaget att primärt sköta den försäljningen utanför 
marknaden.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Lindahl, vd Intellego Technologies AB
E-post: claes.lindahl@intellego-technologies.com
Telefon: +46 735 344 634
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Om oss

Intellego Technologies utvecklar och tillverkar färgindikatorer som visar effekten av bestrålning 
med bland annat osynligt ultraviolett ljus, UV-ljus. Färgindikatorer används globalt inom till 
exempel desinfektionsbranschen, solskyddsindustrin och tillverkningsindustrin. Intellegos 
indikatorer har utvecklats från bolagets patenterade fotokromatiska bläck vilket kan anpassas till 
olika våglängder av ljus och olika tillämpningsområden inom en mängd olika industrier. Intellego 
Technologies grundades 2011, har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North 
Growth Market.
 
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Erik Penser Bank AB.

Intellegos webbplats https://intellego-technologies.com/sv/

Prenumerera på Intellegos pressutskick: https://intellego-technologies.com/sv
/pressmeddelanden/

Intellego på Twitter: https://twitter.com/IntellegoT

Bifogade filer

Konvertibelägare påkallar konvertering till aktier i Intellego

https://intellego-technologies.com/sv/
https://intellego-technologies.com/sv/pressmeddelanden/
https://intellego-technologies.com/sv/pressmeddelanden/
https://twitter.com/IntellegoT
https://storage.mfn.se/2d949f5b-6bcb-4000-8d97-ed19baff8c98/konvertibelagare-pakallar-konvertering-till-aktier-i-intellego.pdf

