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Zazz Energy offentliggör avsikt att genomföra en
riktad nyemission
ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör avsikt att
genomföra en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella och
professionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen avses
genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från
årsstämma den 24 maj 2022. Zazz Energy har givit i uppdrag till Eminova Partners AB att utreda
förutsättningarna för den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuildingförfarande.
Den Riktade Nyemissionen
Teckningskursen och allokeringen av aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas
genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter
publicering av detta pressmeddelande och förväntas att avslutas innan handeln påbörjas på
Nasdaq First North Growth Market den 15 juli 2022. Det totala antalet aktier som kan komma att
emitteras, teckningskursen per aktie samt tilldelning i den Riktade Nyemissionen kommer att
fastställas av Zazz Energy i samråd med Eminova Partners AB. Bolaget kommer att informera om
utfallet av den Riktade Nyemissionen i ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har
avslutats. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller Eminova Partners AB beslutar, komma
att förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas och Bolaget kan således helt eller
delvis avstå från att genomföra den Riktade Nyemissionen.
Bolaget avser att använda nettolikviden, i kombination med den lånefacilitet Bolaget
offentliggjorde genom pressmeddelande den 5 juli 2022, till att omvandla licenser till elavtal och
fortsätta uppförandet av bioljeanläggningar för grön elproduktion i Grekland.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt för att möjliggöra för Bolagets fortsatta etablering av biooljeanläggningar i
Grekland. Vidare bedöms det vara positivt att ytterligare diversifiera ägarbasen i Bolaget bland
såväl svenska som internationella institutionella och välrenommerade investerare. Styrelsens
samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att
nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att en nyemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed är mest fördelaktigt för Zazz Energy och dess
aktieägare. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett
accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs
marknadsmässigt.
Rådgivare
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar
legal rådgivare i samband med transaktionen.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ari Kemppainen, VD, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
E-post: ari.kemppainen@zazzenergy.com
Telefon: +46 72 949 21 99
Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
Telefon: +46 76 860 84 06
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
Denna information är sådan information som Zazz Energy of Sweden är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-07-14 17:34 CEST.
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