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Intellego Technologies offentliggör utfallet av
utnyttjande av teckningsoptioner TO1
Intellego Technologies AB (”Intellego” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av utnyttjandet
av teckningsoptioner TO1 (”Teckningsoptionerna”) som inkluderades i de units som
emitterades i samband med upptagandet till handel av Bolagets aktier juni 2021. Totalt
tecknades 1 112 352 aktier med stöd av Teckningsoptionerna, innebärande en nyttjandegrad
om cirka 48,5 procent. Intellego tillförs cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader.
Antalet utestående Teckningsoptioner uppgick till 2 291 666. En (1) Teckningsoption berättigade till
teckning av en (1) ny aktie i Intellego till en teckningskurs om 9,36 SEK per aktie, vilket motsvarar
130 procent av noteringskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.
Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick från och med den 15 juli 2022 till och med den
31 juli 2022. Det slutgiltiga utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till cirka 48,5 procent,
motsvarande 1 112 352 Teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. Nyttjade
Teckningsoptioner ersätts med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket.
Genom nyttjande av Teckningsoptionerna ökar det totala antalet aktier i Intellego med 1 112 352,
från 19 611 234 till 20 723 586. Aktiekapitalet i Intellego ökar med cirka 39 726,86 SEK, från
700 401,22 SEK till 740 128,08 SEK.
– Medlen från optionerna anser vi ska räcka för att forsätta Intellegos globala expansion i
nuvarande takt. Vi kan även bekräfta tidigare information om att vi ser goda möjligheter att bli
kassaflödespositiva senare i år, baserat på nuvarande order och leveransschema, säger Claes
Lindahl, vd Intellego Technologies.
Rådgivare
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar
legal rådgivare i samband med inlösen av Teckningsoptionerna. Eminova Fondkommission AB
agerar emissionsinstitut.
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 Eminova
Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se
Intellegos webbplats https://intellego-technologies.com/sv/
Prenumerera på Intellegos pressutskick: https://intellego-technologies.com/sv
/pressmeddelanden/
Intellego på Twitter: https://twitter.com/IntellegoT
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