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Cyber 1s företrädesemission av units om cirka 
1,774mEUR blev kraftigt övertecknad

Företrädesemissionen av units om 1,774 mEUR som offentliggjordes den 27 juni 2021 
("Företrädesemissionen") i Cyber Security 1 AB (publ) ("Cyber 1" eller "Bolaget") blev kraftigt 
övertecknad. Teckningsperioden avslutades den 19 juli 2019. Företrädesemissionen har 
tecknats till totalt 259 procent, varav cirka 94 procent tecknades med stöd av uniträtter och 
cirka 165 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtagandena inte 
kommer att användas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 1,774 mEUR före 
emissionskostnader.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren för 
Företrädesemissionen, vilka anges i investeringsmemorandumet. Besked om sådan tilldelning 
meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om 
tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
 
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Cyber 1 att öka med 174 445 113 aktier, från 
348 890 226 aktier till 523 335 339 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 45 704,619606 
EUR, från 91 308,621395 EUR till 137 013,241001 EUR. För de aktieägare som ej deltagit i 
Företrädesemission uppgår utspädningen till 33,3 procent.
 
Teckningsoptionerna av serie 2021 som emitteras ger rätt att för varje en (1) teckningsoption av 
serie 2021 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 
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.
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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   och om verksamheten besök: www.cyber1.com/investors
 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 2021-07-23 20:35 CEST.
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