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ZAZZ Energy tillförs ca 10,4 MSEK genom 
utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 1

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (” ” eller ” ”) offentliggör idag utfallet av ZAZZ Energy Bolaget
utnyttjandet av Bolagets teckningsoptioner av serie 1 (” ”). Teckningsoptionerna
Teckningsoptionerna emitterades innan Bolaget noterades på Nasdaq First North Growth Market 
under inledningen av 2022 och har inte varit föremål för handel på handelsplats.

Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna avslutades den 20 maj 2022 varvid 17 405 000 av 
totalt 20 420 000 utestående Teckningsoptioner nyttjades – motsvararande en nyttjandegrad om 
ca 85,24 procent – för teckning av 3 481 000 nya B-aktier i Bolaget. Teckningskursen var 3 SEK och 
Bolaget tillförs därmed en likvid om 10 443 000 SEK.

Efter registrering av de nya B-aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets totala antal B-aktier att 
öka med 3 481 000 B-aktier från 28 127 276 B-aktier till 31 608 276 B-aktier och Bolagets 
aktiekapital kommer att öka med ca 121 737,14 SEK från ca 983 663,92 SEK till ca 1 105 401,06. 
Bolaget har inga andra aktieslag än B-aktier utestående.

Utspädningen för befintliga aktieägare som inte nyttjat Teckningsoptioner uppgår till ca 11,01 
procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

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

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
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