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Inledning av teckningsperiod och information om 
Ekobots presentation på Aktieportföljen Live den 
11 maj

Teckningsperioden för den tidigare annonserade företrädesemissionen om cirka 13,6 MSEK i 
EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) inleds idag den 2 maj och pågår fram till och med 
måndagen den 16 maj 2022. Information och instruktion för hur befintliga aktieägare och nya 
investerare gör för att teckna sig i emissionen finns samlat under fliken ”Företrädesemission” 
på Bolagets investerarsida: https://www.ekobot.se/foretradesemission/. Aktieägare och 
andra intressenter välkomnas till Bolagets digitala presentation på Aktieportföljen Live, 
onsdagen den 11 maj 2022 klockan 13:00–13:30, där VD Erik Jonuks presenterar Ekobot och 
svarar på frågor.

Aktieportföljen Live
Ekobots VD, Erik Jonuks, kommer att presentera Bolaget på Aktieportföljen Live, onsdagen den 11 
maj 2022 klockan 13:00–13:30. Aktieägare och andra intressenter har möjlighet att följa 
presentationen i realtid och ställa frågor till Bolaget under efterföljande frågestund, alternativt se 
eventet i efterhand, på Direkt Studios Youtube-kanal.

Aktieportföljen Live är ett digitalt event som anordnas i samarbete mellan Facebookgrupperna 
Aktieportföljen Sverige och Aktieporteføljen Danmark med över 150 000 engagerade medlemmar. 
Eventet sänds från Infront Direkt Studios och distribueras genom Aktieportföljens digitala plattform 
samt Infront Direkt Studios egna distributionskanaler.
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Om Ekobot

Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och 
sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt 
utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett 
långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av 
grödor för humankonsumtion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.
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