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ZignSec:s första handelsdag på Nasdaq First
North Growth Market är idag 21 oktober 2019
ZignSec AB:s (“ZignSec) aktier upptas idag till handel på handelsplatsen Nasdaq First North
Growth Market i Stockholm. ZignSec är verksamma inom området “Regtech” och mer specifikt
tillhandahåller ZignSec en plattform för digitala identiteter och närliggande områden. Visionen
är att bli en ledande spelare i Europa i sitt verksamhetsområde.
Intresset för att teckna aktier i ZignSec har varit mycket stort. Erbjudandet, sett till antalet
tillgängliga aktier tecknades närmare 26 gånger vilket ger en teckningsgrad på 2 600%. Sett till
hela erbjudandet tecknades emissionen cirka 7,5 gånger eller 750%. De inkomna anmälningarna
summerar till drygt 263 MSEK, fördelat på cirka 5 000 konton. Genom Erbjudandet tillförs
Bolaget drygt 35,2 MSEK före emissionskostnader.
Bland nytillkomna aktieägare finns bland annat namnkunniga och kapitalstarka investerare som
Saeid Esmaeilzadeh (medgrundare till Serendipity Group AB) och Göran Lindahl (tidigare VD på
ABB). Största enskilda investeraren i emissionen var Leif GW Persson, genom sitt samägda bolag
Arastoupour & Persson Invest AB.
“Vi på ZignSec är oerhört glada över att notera bolaget på Nasdaq First North. Detta är en
milstolpe för företaget och en grund för framtida tillväxt. Identitetsverifiering är en starkt växande
marknad och människors vardag kommer att förändras över hela världen under de närmaste åren
på samma sätt som vi har sett här i Sverige med BankID. ZignSec är väl positionerat för att vara en
ledande aktör på denna föränderliga och snabbt växande marknad.” – Jonas Ingelström, VD
ZignSec.
ZignSec AB har valt Eminova Fondkommission AB till sin certified advisor.
Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se
För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Ingelström, VD
070 673 15 02
jonas.ingelstrom@zignsec.com
Alexander Albedj, Styrelseordförande
076 221 30 75
alexander.albedj@zignsec.com
Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden
som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som “anser”, “väntar”, “förväntar”, “avser”,
“planerar”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “fortsätter”, “ska”, “bör”, “får”, eller liknande. De framåtriktade
uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera
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fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa
framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias
eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är
föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika
faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan
information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska
resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges
i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt
avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.
Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen
häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen
efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade
uttalandena i detta meddelande. Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena
i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det
meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra
några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar
eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.
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