PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2020-05-22

Novel Unicorn tecknar 1 750 000 aktier i JonDeTech och
erhåller 500 000 SEK i enlighet med tidigare avtal
Den 28 februari 2020 ingick JonDeTech Sensors AB (publ) och Novel Unicorn ett avtal
om strategiskt samarbete. Samarbetsavtalet baseras på uppfyllelse av förutbestämda
milstolpar där den totala ersättningen om alla milstolpar uppfylls kan uppgå till 8
800 000 teckningsoptioner och 7 500 000 SEK i kontantbetalningar. De första
milstolparna är nu uppnådda och Novel Unicorn kommer genom utnyttjande av 1 750
000 teckningsoptioner att erhålla 1 750 000 aktier. Därutöver tillkommer en
kontantbetalning om 500 000 SEK.
Bolaget inleder nu den administrativa process som verkställer utställande och tilldelning
av 1 750 000 nya aktier. När de nya aktierna emitteras och tilldelas, kommer Bolagets
aktiekapital att utökas med cirka 66 881 SEK. Sammanräknat med det parallellt pågående
verkställandet av konvertering av 570 000 konvertibler till aktier under JonDeTech
Konvertibel 2019/2020 som kommunicerades den 20 maj 2020 (”JonDeTech Sensors AB
godkänner konverteringar av resterande utestående konvertibler under Konvertibel
2019/2020”) innebär de två emissionerna en total utspädningseffekt om drygt 11 procent.

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 22 maj 2020 kl. 23.50.

För mer information, kontakta:
Michael Olsson, Styrelseordförande JonDeTech Sensors AB (publ), michael.olsson@jondetech.se

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som
bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella
sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald
av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och
är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via
telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller
se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

