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Information angående överenskommelse om 
lock up

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) lämnar information angående 
den överenskommelse om skett mellan större ägare i bolaget och styrelsen. 
Överenskommelsen mellan styrelsen och de större ägarna representerar 22% av bolagets 
aktier och de får inte avyttras till extern part inom tolv (12) månader från noteringsdatum av 
bolagets aktie. Dock får aktieöverlåtelse ske inom familj eller till eget bolag så länge lock up 
avtalet för aktierna efterlevs.

Lock up överenskommelsen har gjorts mellan styrelsen och bolagets större aktieägare. De större 
aktieägarna representeras av Karolina Zander med bolag.

Överenskommelsen innebär att styrelsen, ledningen och de större aktieägarna som tillsammans 
representerar 22% av bolagets aktier inte får avyttra dessa inom tolv (12) månader från 
noteringsdatum. Dock får aktieöverlåtelse ske mellan familjemedlemmar eller och eget bolag så 
länge lock up avtalet efterlevs.

Per Nordberg, Styrelseordförande för Zazz Energy, kommenterar: Det är viktigt att vi kan visa 
marknaden att styrelsen samt bolagets ledning och de större aktieägare är långsiktiga i bolaget. Vi 
bygger ett långsiktigt bolag som ska hjälpa till med klimatomställningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Nordberg, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
Telefon: +46 70 234 00 95

Christian Casselborg, VD, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
E-post: christian.casselborg@zazzenergy.com
Telefon: +46 76 101 14 08

ZAZZ Energy of Sweden

Zazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att 
förverkliga länders miljömål genom etableringar av avfallsförgasnings- och 
förbränningsanläggningar som producerar grön el och värme. Anläggningarna kan också 
producera biokol och trävinäger. Zazz Energy säljer nyckelfärdiga anläggningar inklusive 
byggnation, installation, utbildning, och service. Zazz Energy kan utöver detta även äga och driva 
anläggningar i egen regi, på lokala marknader där detta är fördelaktigt, vilket då innebär att Zazz 
Energy själva producerar grön el och värme, samt i vissa fall även biokol och trävinäger, vilket säljs 
direkt till kund av Bolaget.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se
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