
 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA 
(INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, 
SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON 
ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE 
VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.  

Pressmeddelande 18 mars 2019 

TEQNION OFFENTLIGGÖR PROSPEKT INFÖR NYEMISSION 

Teqnion AB (“Teqnion” eller “Bolaget”) offentliggör idag prospekt med anledning av den nyemission till 

allmänheten i Sverige, Norge och Finland som offentliggjordes den 15 mars 2019 ("Erbjudandet"). 

Erbjudandet består av högst 3 080 000 aktier med en teckningskurs om 26 SEK per aktie, motsvarande 

högst cirka 80 MSEK (före emissionskostnader). Teckningsperioden pågår under 19 mars – 28 mars 2019. 

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 

Bolaget har i samband med Erbjudandet upprättat ett prospekt som idag blivit godkänt av 

Finansinspektionen.  Prospektet kan erhållas från Teqnion och finns tillgängligt på Teqnions hemsida 

(www.teqnion.se). Prospektet finns också tillgängligt på Redeyes hemsida (www.redeye.se), Avanzas 

hemsida (www.avanza.se) och Nordnets hemsida (www.nordnet.se) i samband med starten av 

teckningsperioden den 19 mars.  

För mer information, vänligen kontakta:  

Johan Steene, VD och IR  

Telefon: +46 73 333 57 33 

E-mail: johan.steene@teqnion.se  

Denna information lämnades för offentliggörande den 18 mars 2019 kl. 16.00 CET.  

 

Om Teqnion 

Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av tio aktiva dotterbolag inom tre affärsområden: 

Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom 

utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt 

teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt 

företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad. 

Certified adviser är Redeye AB med telefonnummer +46 8 121 576 90 och epostadress 

certifiedadviser@redeye.se. 

 

Viktig information  

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Teqnion AB 

(”Bolaget”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.  
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I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med 

eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta meddelande endast 

till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.  

Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta 

meddelande är inte prospekt enligt Prospektdirektivet. Investerare bör inte investera i några värdepapper som 

beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.  

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta 

dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, 

och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 

(”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, 

eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt 

att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådan 

värdepapper i USA.  

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

omnämns, 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” (enligt definitionen i paragraf 

86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell 

erfarenhet av affärer 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 (”Föreskriften”); 

eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer 

benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några 

åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.  

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 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.  

 


