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Pressmeddelande 
 

 

Smart Eye har offentliggjort 
prospektet avseende 
företrädesemissionen 
Smart Eye AB (publ) (“Smart Eye” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 23 januari 2023 att styrelsen, 
med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 30 december 2022, beslutat om en fullt 
garanterad företrädesemission av aktier om cirka 324 MSEK (”Företrädesemissionen”). Smart Eye 
meddelar idag att prospektet avseende Företrädesemissionen (”Prospektet”) har godkänts och 
registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Smart Eyes hemsida, 
https://smarteye.se/sv/investerare/foretradesemission-2023/, tillsammans med all annan 
information relaterad till Företrädesemissionen. Prospektet hålls även tillgängligt på Carnegies 
hemsida, www.carnegie.se, och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida 
www.fi.se.  

Rådgivare 
I samband med Förträdesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som 
Sole Global Coordinator och Bookrunner och Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare. 

För ytterligare information, kontakta 
Martin Krantz – VD, Smart Eye 
E-post: martin.krantz@smarteye.se  
Tel: +46 (0)70-329 26 98 

Certified Adviser 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB som nås på telefonnummer +46 (0)8-6788033 och 
per e-post på info@penser.se. 

Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 
januari, 2023 kl. 14:00 (CEST). 
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Smart Eye är världsledande inom Human Insight AI, teknik som förstår, stöder och förutspår 
mänskligt beteende i komplexa miljöer. Vi överbryggar avståndet mellan människor och maskiner 
för en säker och hållbar framtid. 

I dag är vår teknik integrerad i nästa generations fordon och leder vägen mot människocentrerade 
transportlösningar genom Driver Monitoring-system och Interior Sensing-system. Inom forskning 
erbjuder vår teknik oöverträffade insikter inom fordons-, luftfarts- och rymdindustri, 
hjälpmedelsteknik, media och marknadsföring, psykologi och många fler områden. Vårt 
dotterbolag Affectiva är banbrytande inom Emotion AI och kopplar ihop maskininlärning med 
mänsklig empati för att få en djupare förståelse för hur konsumenter interagerar med 
medieinnehåll, produkter och tjänster, inom fordon, medier och underhållning, marknadsforskning 
med mera. Vårt dotterbolag iMotions erbjuder världens ledande mjukvaruplattform för analys av 
biosensorer, som i realtid synkroniserar data från flera olika sensorer. 

Smart Eye grundades 1999, med huvudkontor i Sverige och ytterligare kontor i USA, Storbritannien, 
Tyskland, Danmark, Egypten, Singapore, Kina och Japan. Vi är sedan 2016 ett börsnoterat företag, 
och våra kunder inkluderar NASA, Nissan, Boeing, Honeywell, Volvo, GM, BMW, Geely, Harvard 
University, mer än 1 300 forskningsorganisationer runt om i världen, 70% av världens största 
annonsörer och 28% av Fortune Global 500-företagen. 

Besök www.smarteye.se för mer information.  

Besök vår investerarweb för mer finansiell information: https://smarteye.se/investors/ 

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Bolagets Certified 
Adviser. 

Viktig information 

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran 
om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget. 

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till 
USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan 
åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt 
svensk lag. 

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i 
enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och 
får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt 
överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte 
omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig 
värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att 
registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva 
värdepapperna. 

Framåtriktade uttalanden 



 

 

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. 
Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser 
samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck 
som "anser", "uppskattar", "förväntar", "bedömer", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", 
"kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", 
"fortsätter", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande 
uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, 
planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och 
allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, 
varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i 
befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i 
tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, 
redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av 
betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget 
bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande 
kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är 
svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, 
osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser 
skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade 
uttalanden. 

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen 
häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en 
mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den 
marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. 

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta 
pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras 
utan att det meddelas. 

 


