Stockholm 28 september 2020

Meltron publicerar emissionsmemorandum
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt
eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea,
Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta
pressmeddelande skulle vara olaglig.
Som tidigare meddelats genomför Meltron AB (publ) nu en företrädesemission och
publicerar idag emissionsmemorandum samt emissionsteaser på sin hemsida,
www.meltron.com. Emissionen har teckningsperiod mellan den 28 september fram till och
med den 13 oktober 2020.
Emissionen är fullt garanterad via dels ett garantikonsortium, dels lämnade
teckningsförbindelser. Inför teckningsperiodens inledning har ytterligare
teckningsförbindelse från bolagets störste ägare Megabond Tallin OU inkommit,
innebärande en total teckning om 6,5 MSEK från denna ägare. Därutöver har personer från
Bolagets styrelse och ledning ingått teckningsförbindelser om ca 600 kSEK. För mer
information se emissionsmemorandumet som tagits fram inför erbjudandet.
Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Meltron i samband med företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar som utsett emissionsinstitut. Advokatfirman Delphi är
legal rådgivare.
Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara
föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana
legala restriktioner.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt
eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz,
Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål
för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana
restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att
registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller
erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan

persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt
Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Om Meltron – “More than Just Light”
Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av
elektronik, optic, termodynamik och nano-strukturer. “More than Just Light” betyder
energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och
hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom
infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.
LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. 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 SME under kortnamnet MLTR.

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, ordf Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; goran.lundgren@meltron.com
Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm
Läs mer på www.meltron.com

