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Corpura Fondkommission agerade sole 
bookrunner i samband med FOM Technologies 
riktade emission om cirka 19 MSEK

FOM Technologies A/S genomförde idag en riktad emission om cirka 19 MSEK till 
välrenommerade danska och svenska investerare genom en accelerad bookbuilding-process. 
Motivet till emissionen är att möta en ökad efterfråga från både befintliga och nya kunder, 
samt accelerera tillväxten.

Emissionslikviden avses användas till följande verksamhetsområden:

Produktutveckling – Anpassa och ta fram ny hårdvara för att kunna utöka kundinflödet från 
nya kundområden
Utöka varulagret – Minska ledtider och ges möjlighet att onboarda fler och större kunder
Utöka organisationen – Fokus på försäljning

VD Michael Stadi kommenterar
’’We are very pleased to have successfully carried out the directed share issue and at the same time 
welcome new investors to the company. At our listing in 2020 we brought in one of the smallest 
amounts of any IPO in Denmark, since we wanted to show results to our investors before asking for 
additional funds. At present we believe we have shown consistent results and we now feel the timing is 
right to strengthen our capital structure. The funds from the issue will help the company to accelerate 
the business and to meet the growing demand for our products in order to continue our growth 
journey.’’

Kort om FOM Technologies A/S
FOM Technologies produce and sell cutting-edge material research machines and equipment 
that enables researchers, scientists and professionals around the world, to discover, develop and 
commercialise new functional materials for a cleaner and more sustainable future.
 
Corpura Fondkommission AB agerade sole bookrunner i samband med den riktade emissionen.
 
För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Carl Kindal
Telefon: +46(0)73-501 58 58
E-mail: carl.kindal@corpura.se

http://www.corpura.se/
mailto:carl.kindal@corpura.se
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Om Corpura Fondkommission AB

Vi erbjuder kapitalanskaffning, projektledning och finansiell rådgivning för snabbväxande bolag på 
eller utanför börsen. Genom vår mycket breda erfarenhet av corporate finance kan vi erbjuda 
högkvalitativa helhetslösningar utifrån kundens behov. För att varje kund ska få vår fulla 
uppmärksamhet väljer vi att genomföra ett fåtal kvalitativa transaktioner. Sedan vi grundades 2012 
har vi etablerat ett stort nätverk av privata och institutionella investerare, vilket gör att vi kan 
attrahera rätt kapital utifrån kundens önskningar. Corpura Fondkommission står under 
Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm och Malmö. 

Stockholm: Artillerigatan 42, SE-114 45
Malmö: Börshuset, Skeppsbron 2, SE-211 20
info@corpura.se
www.corpura.se
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