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iZafe Group AB har upptagit ett lån om 5 MSEK som 
en del av bolagets långsiktiga finansiering
iZafe Group AB (”iZafe” eller ”Bolaget”) har efter tredje kvartalets utgång upptagit ett lån om totalt 5 
MSEK. Lånet utgör en del av styrelsens plan för att säkerställa iZafes långsiktiga finansiering.

Sammanfattning av villkoren:

Låneavtal om totalt 5 MSEK.
Långivare är två professionella investerare.
Lånet löper med en månatlig ränta om 1 procent.

Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för lånet är marknadsmässiga. 

Styrelsen arbetar med ett antal olika långsiktiga finansieringslösningar, inom ramen för det 
bemyndigande som erhölls vid årsstämman den 10 april 2019, och för att säkerställa iZafes behov av 
rörelsekapital fram till dess att bolaget når positivt kassaflöde.

Kontakter

Anders Segerström, VD 
Mail:   anders.segerstrom@izafe.se
Mobilnummer: +46 70 875 14 12

iZafe Group AB (publ) 
iZafe AB 
Grev Turegatan 11A 
114 46 Stockholm

E-post:  info@izafe.se
investor.izafe.se

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryggare läkemedelshantering och 
ökad säkerhet på arbetsplatsen. Vår läkemedelsautomat Dosell minskar risken för felmedicinering, 
ökar tryggheten för familj och anhöriga och avlastar den offentliga vården. Tillsammans med våra 
larm- och säkerhetslösningar för hemmet och arbetsplatsen erbjuder vi ett helhetskoncept för en 
tryggare vardag.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified 
Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns certifiedadviser@penser.se
på .investor.izafe.se

http://investor.izafe.se/
http://investor.izafe.se/
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Denna information är sådan information som iZafe Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 2019-10-28 08:00 CET.
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