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ZAZZ Energy fördjupar samarbetet med NAIS 
genom en riktad kvittningsemission om 7 000 
000 SEK

Styrelsen för ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) har idag 
beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 24 november 2021, om en 
riktad kvittningsemission till NAIS ENERGY S.A. (”NAIS”) om 2 000 000 B-aktier (”
Nyemissionen”). Emissionbeloppet utgör en finansiering av ett fördjupat samarbete med NAIS i 
samband med investeringen i biomassaanläggningen som tidigare meddelats i 
pressmeddelandet från den 20 januari 2022. Teckningskursen i Nyemissionen uppgår till 3,50 
SEK, vilket utgör en premie om ca 2,34 procent i förhållande till stängningskursen i Bolagets 
aktie idag den 17 maj 2022 och ca 1,54 procent i förhållande till den volymvägda 
genomsnittskursen i Bolagets aktie under de senaste tio handelsdagarna.

”ZAZZ Energy accellererar härmed sitt samarbete med NAIS genom investeringen i Bolagets 
biomassaanläggning i Grekland. Syftet är ett skapa en mer automatiserad process med lägre 
driftskostnader och ökad kapacitet” säger Christian Casselborg, Bolagets VD

Om Nyemissionen

Genom Nyemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om 7 000 000 SEK. Emissionslikviden har 
betalats av NAIS genom kvittning av fordran mot Bolaget. Skulden är hänförlig till NAIS arbete 
med den biomassanläggning som Bolaget ingått tomtavtal för i enlighet med pressmeddelande 
från den 20 januari 2022.

Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts till 3,50 SEK per aktie, vilket utgör en premie om ca 
2,34 procent i förhållande till stängningskursen i Bolagets aktie idag den 17 maj 2022 och ca 1,54 
procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under de senaste tio 
handelsdagarna. Då teckningskursen fastställts baserat på förhandling på armslängds avstånd 
bedöms den återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Motivet för Nyemissionen och skälet till avvikelsen för aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- 
och kostnadseffektivt sätt stärka Bolagets balansräkning genom att betala för tjänster genom 
nyemitterade aktier i Bolaget. NAIS utgör även en strategisk ägare och samarbetspartner som 
bedöms bidra till möjligheterna för Bolaget att långsiktigt genomföra sina tillväxtplaner. Styrelsen 
ser därför positivt på att NAIS väljer att öka sin ägarandel i Bolaget och bedömer att Nyemissionen 
är i Bolagets, och därmed aktieägarnas, intresse. Nämnda skäl och att teckningskursen i 
Nyemissionen överstiger marknadskursen bedöms med tillräcklig styrka motivera avvikelsen från 
huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med befintliga aktieägares företrädesrätt.
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Aktier, aktiekapital och utspädning

Efter registrering av aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets totala antal aktier att öka med 
2 000 000 B-aktier från 26 127 276 B-aktier till 28 127 276 B-aktier och Bolagets aktiekapital 
kommer att öka med ca 69 943,77 SEK från ca 913 720,15 SEK till ca 983 663,92 SEK. Bolaget har 
enbart B-aktier utestående.

Utspädningen för befintliga aktieägare som inte deltar i Nyemissionen uppgår till ca 7,11 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

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

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

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 2022-05-17 21:00 CEST.
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