
    
  
Stockholm den 24 oktober 2019  

 

Prospekt avseende Meltron AB (publ) 

företrädesemission om ca 15,3 MSEK offentliggjort 

Prospektet avseende den nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som 
beslutats av styrelsen i Meltron AB (publ) (fd A Uni-light LED AB) den 30 september 2019 utifrån 
bemyndigandet från årsstämman den 20 augusti 2019, är nu offentliggjort och hålls tillgängligt på 
bolagets hemsida www.meltron.com , emissionsinstitutet Aktieinvest FK ABs hemsida 
www.aktieinvest.se, samt på finansiella rådgivaren G&W Fondkommissions 
hemsida www.gwkapital.se.   

Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 
2017/1129. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt 
förordningen (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att 
det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 
2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller 
kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet. Investerare bör göra sin egen bedömning av 
huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet kommer även att finnas 
tillgängligt på www.fi.se inom kort. 

VIKTIG INFORMATION  

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Meltron AB 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, Japan eller Kanada 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 eller teckningsoptioner, som en del av en unit, BTU, uniträtter eller andra 
värdepapper utgivna av Meltron, 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 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. Prospektet, 
anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar har inte heller 
rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet 
eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier eller teckningsoptioner, som en del av en unit, BTU, uniträtter 
eller andra värdepapper utgivna av Meltron 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 eller teckningsoptioner, som en del av en unit, BTU, uniträtter 
eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA 
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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.  

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas 
till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en 
kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG 
(”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.  

Detta pressmeddelande får i Storbritannien distribueras och rikta sig endast till ”kvalificerade 
investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) 
professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 
(Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) 
(”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I 
Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta 
pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som 
inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av 
dess innehåll.  

Om Meltron 
Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som 
prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, 
ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, 
industribelysning och vägbelysning. 
 
LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n. 
den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison 
Research. 

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet MLTR.  

Mentor är G&W Fondkommission, e-post: info@gwkapital.se , telefon: +46 8 5030 0050 

För ytterligare information, kontakta: 
Göran Lundgren, styrelsens ordförande 
Tel: +46 70 467 40 40 
E-post: goran.lundgren@uni-lightled.com 

Meltron AB (publ) 
Embassy House, Linnégatan 89 C, 115 23 Stockholm.  
Org. nr: 556988-9834. Hemsida: www.meltron.com 

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra med 
hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic MTF. Informationen lämnades genom 
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl 10:00 CET. 
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