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EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT 

ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, 

SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA 

PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. 

 

Acconeer offentliggör utfall i företrädesemissionen 

Acconeer AB (”Acconeer” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet i Bolagets 

företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 22 

november 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2021. Den slutliga 

sammanräkningen visar att 2 310 373 aktier, motsvarande cirka 99 procent av 

Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 2 465 919 

aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 105 procent av Företrädesemissionen. 

Utfallet visar att Företrädesemissionen är övertecknad. Genom Företrädesemissionen tillförs 

Acconeer cirka 140 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

 

Utfall 

 

Företrädesemissionen omfattade högst 2 338 250 aktier, varav 2 310 373 aktier, motsvarande cirka 99 

procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. 2 465 919 aktier, 

motsvarande cirka 105 procent av Företrädesemissionen, har anmälts för teckning utan stöd av 

teckningsrätter. Totalt har 4 776 292 aktier, motsvarande cirka 204 procent av Företrädesemissionen, 

tecknats. Företrädesemissionen är således övertecknad och inga garantiåtaganden har tagits i anspråk. 

 

Meddelande om tilldelning 

 

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som 

offentliggjordes i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade 

utan stöd av teckningsrätter kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive 

tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska betalas i enlighet med 

instruktionerna på avräkningsnotan. 

 

Handel med BTA 

 

Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market 

och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske 

omkring vecka 52, 2021. BTA omvandlas då till aktier. 

 

Antal aktier och aktiekapital 

 

Företrädesemissionen tillför Acconeer cirka 140 MSEK före emissionskostnader. Till följd av 

Företrädesemissionen kommer Acconeers aktiekapital att öka med 116 912,50 SEK till totalt 1 286 



 
037,50 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 2 338 250 aktier till 25 720 750 aktier, 

samtliga aktier. 

 

Teckningsåtaganden 

 

Alps Alpine och Lars Lindell har på grund av administrativa misstag hos tredje part, innebärande att 

deras respektive teckningsrätter har avyttrats, inte haft möjlighet att teckna sina respektive pro rata-

andelar av Företrädesemissionen.  

 

Rådgivare 

 

Pareto Securities är Global Coordinator i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt 

är legal rådgivare till Acconeer och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Global Coordinator i 

samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i 

Företrädesemissionen. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Lars Lindell, VD  

Telefon: +46 10 218 92 00  

E-mail: ir@acconeer.com 

 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 

för offentliggörande den 20 december 2021 klockan 14.30. 

 

Om Acconeer AB 

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för 

interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög 

robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, 

rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer 

kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos 

koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i 

en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom 

robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och 

övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till 

tillverkare av konsumentelektronikprodukter.  

Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets 

Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via 

mail certifiedadviser@redeye.se. För mer information: www.acconeer.com. 

 

 

VIKTIG INFORMATION  

 

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Acconeer och investerare ska inte 

teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet. 

 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller 

till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller i någon annan 

jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande 

utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en 

jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där 

sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk 
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rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte 

distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som 

anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. 

  

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon 

amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, 

teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Acconeer har registrerats eller kommer att 

registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt 

värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller 

andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i 

sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan 

registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper 

som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA. 

 

 

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att 

lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som 

ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad 

marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade 

förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera 

i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i 

tidigare nämnda prospekt. 

 

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till 

kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill 

säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett 

prospekt registreras i medlemsstaten. 

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen 

som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta 

dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" 

som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller 

inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and 

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög 

nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt 

"relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i 

Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med 

relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på 

detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. 

 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Acconeer aktuella 

syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, 

”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller 

förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad 

information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom 

den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon 

garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig 

från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade 

uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan 

underrättelse därom. 

 


