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CYBER1 genomför riktad emission av units enligt 
tidigare kommunikation
Styrelsen i CYBER1 har idag beslutat att emittera totalt 120 416 716 aktier och 120 416 716 
teckningsoptioner av serie 2021 i form av units på villkor motsvarande de units som emitteras i 
företrädesemissionen i juli 2021. Varje unit består av en nyemitterad aktie och en nyemitterad 
teckningsoption. Teckningskursen är 0,01 euro per aktie och teckningsoptionerna utfärdas 
kostnadsfritt. Lösenpriset för teckningsoptionerna är 0,01 EUR och teckningstiden är 25 juli - 8 
augusti 2022. Emissionen syftar till att ersätta dels emissionsgaranten i företrädesemissionen, dels 
långivare och rådgivare enligt tidigare kommunicerade överenskommelser, med fördelning av 
units enligt följande.

Emissionsgarant: 13 083 383 units, varigenom 50 procent av den överenskomna ersättningen till 
emissionsgaranten regleras mot units. Resterande 50 procent av överenskommen ersättning till 
emitteringsgaranten regleras kontant med 87 222 euro, motsvarande 50 procent av 10 procent av 
det totala garantåtagandet om 1 744 451 euro.
Långivare: 49 833 333 units, varigenom 498 833,33 euro av totalt lånebeloppet om 500 000 euro i 
kapitalbelopp och 50 000 euro i fast ränta (totalt 550 000 euro) som upptogs i maj 2021 regleras 
mot units.
Rådgivare: 57 500 000 units. Genom ovan emission kommer antalet aktier i CYBER1 att öka med 
120 416 716 aktier, från 590 385 339 aktier till 710 802 055 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka 
med 31 549,179592 euro, från 154 580,341001 euro till 186 129,520593 euro. Utspädningen från ovan 
emission uppgår till 16,94 procent avseende emitterade aktier och ytterligare 14,48 procent vid full 
inlösen av härmed emitterade teckningsoptioner, i båda fallen exklusive inlösen av redan 
emitterade teckningsoptioner.

Härmed emitterade teckningsoptioner avses tas upp för handel på Nasdaq First North i samma 
optionsserie (TO1) som dels de teckningsoptioner som emitterades i företrädesemissionen i juli 
2021, dels de ytterligare teckningsoptioner som beslöts emitteras av årsstämman den 29 juni 2021.
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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
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