
Hänvisning till upprättat prospekt med anledning av föreliggande Erbjudande om teckning av aktier i ChromoGenics AB (publ) (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) 
Föreliggande material är en introduktion till ChromoGenics och Erbjudandet om teckning av aktier vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det pro-
spekt som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehålller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som ChromoGenics bedömer vara väsentliga 
att utvärdera i samband med en investering i Bolagets aktier. Dessa risker och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av 
en investering i ChromoGenics, finns återgivna i prospektet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör prospektet studeras i detalj. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på 
www.chromogenics.com.
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Bakgrund & motiv
ChromoGenics grundades 2003 som avknoppning från 
Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet. Sedan start har en 
gedigen teknisk kompetens och stark patentportfölj i 18 patent-
familjer byggts upp kring ChromoGenics unika elektrokroma 
teknologi, ConverLight. ConverLight är en mycket konkurrenskraftig 
ersättning till markiser och andra exteriöra solskydd och det finns ett 
stort intresse i marknaden för produkten. En upparbetad offertvolym 
överstigande 100 MSEK och en orderingång om 23,5 MSEK för 
Q3-Q4, 2018 finns avseende ConverLight och den nyligen förvär-
vade statiska solskyddslösningen I-Window. Det har förekommit 

vissa initiala störningar inom produktionsprocessen, vilka belastar 
resultaten år 2017 och 2018. Genom investeringar och utvecklings-
arbete har felen åtgärdats och produkten har successivt förbättrats 
och Bolaget anser att leveranserna idag uppfyller högt ställda 
kvalitetskrav.

Likviden från föreliggande nyemission ska användas för att finansiera 
investeringar i rörelsekapital samt fortsatt marknadssatsning och 
produktutveckling.

ChromoGenics erbjuder dynamiskt, 
inbyggt solskydd för fönster och fasadglas. 
ConverLight anpassar ljusgenomsläppet för 
högsta komfort och energieffektivitet.

De 4 viktigaste drivkrafterna för ConverLight:
Inomhuskomforten: Behåll utsikten men blockera 
oönskat solljus, värmeinslag och UV-strålning

Designen: full arkitektonisk frihet för 
fasader utan markiser och jalusier

Energibesparingen: Väsentligt mindre behov av 
luftkonditionering – som enligt the Economist1 
är en av de stora miljöbovarna i vår tid

Priset: glas med integrerade solskydd är 
kostnadseffektivare än alternativen över tid

1. Economist, How to make air conditioning 
more sustainable, Aug 25th, 2018

KONTOR 
SORTLAND, NORGE

Holmøy Maritime AS
239 m2 | ConverLight®

ChromoGenics erbjudande:

Jerker Lundgren, VD, kommenterar
När jag tillträdde i maj 2018 hade ChromoGenics ingen orderbok. Nu har vi utestående 
offerter på över 100 MSEK och en orderbok på 23 MSEK. Innevarande år siktar vi på att om-
sätta 80 MSEK. Vad har hänt? Förändringen av affärsläget är långt ifrån bara min förtjänst. 
De produktionsrelaterade problemen som uppstod under 2016 på grund av för svag pro-
cesskontroll samt på förändringar i vissa insatsvaror har varit kostsamma. Men det har också 
varit otroligt lärorikt att söka, finna och åtgärda felen. Detta arbete har gjort ChromoGenics 
mycket starkare. Jag ser det så här:

Produktionsteamet i Uppsala har det senaste året tagit kvalitetssäkring och tillverkning av 
ConverLight till en helt ny nivå. 
Förvärvet av i-Window tillförde en säljorganisation som hade kontakter med flertalet 
betydande fastighetsbolag i Sverige.
Marknaden efterfrågar ConverLight. Vanliga solskydd är ett elände. De är sällan vackra att 
se på. De kräver service och underhåll.

Vår svaghet vår litenhet. En starkare balansräkning ger oss möjlighet att vara trovärdig 
leverantör i betydligt större projekt. Många glasprojekt är på 10-15.000 m2. Mitt mål är att 
vissa av dem görs med ConverLight om några år. 

Uppsala i januari 2019

Jerker Lundgren tillträdde som VD i maj 2018. 
Jerker har grundat och varit VD för Nordens 
ledande fasadglasentreprenör Skandinaviska 
Glassystem i 20 år.



3chromogenics.com

Produkterna
ChromoGenics erbjuder det dynamiska solskyddsglaset ConverLight 
samt det högeffektiva statiska solskyddsglaset i-Window. 
Tillsammans täcker glasen de flesta solskyddsbehov.

Upptäck styrkan i ConverLight:
ConverLight® är ett elektrokromt glas med dynamiskt solskyddande 
egenskaper som kan användas i alla typer av glaslösningar. När 
solljuset ökar på fasaden blir det dynamiska glaset mörkare och 
solenergins instrålning minskar. Du märker inte ens transformatio-
nen. Resultatet? Förbättrad inomhuskomfort och solskydd när det 
behövs. i-Window är ett statiskt solskyddsglas av världsklass till ett 
mycket konkurrenskraftigt pris. 

Marknaden
Planglasmarknaden uppgår till nästan ofattbara 38 miljarder fönster 
per år enligt branschspecialisten n-tech Research, 2018. Dynamiska 
eller s.k. smarta glas är sådana glas som kan förändra sina egen-
skaper när det gäller t.ex. transparens i syfte att begränsa mängden 
solljus och därigenom även mängden värme som släpps in i en 
byggnad. ChromoGenics känner endast till fyra andra företag som 
kan leverera elektrokroma, dynamiska glas. Konkurrensen utgörs 
därför framför allt av traditionella lösningar som markiser och 
jalusier. N-tech research bedömer att elektrokroma glas kommer stå 
för större delen av den kraftiga tillväxt som förutses för dynamiska 
glas, se diagram nedan.

TRADITIONELL LÖSNING DYNAMISKA GLAS

• Isolerglasfönster + Exteriörtsolskydd  
+ ev yttre enkelglas-skal

• Underhållskostnader
• Fungerar ej på höga höjder

• Isolerglasfönster
• Inga underhållskostnader
• Alla höjder, bibehåller utsikten och 

behagligt ljusinsläpp
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HANDEL 
GRÄNSBYSTADEN 
UPPSALA, SVERIGE

Atrium Ljungberg AB
603 m2 | ConverLight®

BOSTAD 
KNÄCKEPILEN 
UPPSALA, SVERIGE

Åke Sundvall Byggnads AB
220 m2 | ConverLight®

KONTOR  
ESKILSTUNA, SVERIGE

Energimyndigheten
34 m2 | ConverLight®

Referensprojekt

Uppskattad världsmarknad för dynamiska glas per region 

Källa: n-tech Research, Smart Windows Markets 2018-2027 
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Finansiella data

RESULTATRÄLNING I SAMMANDRAG (KSEK) JAN-SEP 2018 JAN-SEP 2017

Nettoomsättning 4 403 6 093

Kostnader för sålda varor och tjänster -21 674 -20 711

Bruttoresultat -17 271 -14 618

Summa rörelsekostnader -33 291 -22 529

Rörelseresultat -50 562 -37 147

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK) 30 SEP 2018 30 DEC 2017

Summa tillgångar 53 121 71 410

Summa eget kapital -17 004 7 492

Summa skulder 70 125 63 918

varav långfristigt villkorslån 
Energimyndigheten

49 327 49 327

Summa eget kapital och skulder 53 121 71 410

Bolagets villkorslån från Energimyndigheten är under omförhandling. Bolaget har den 
26 oktober 2018 upptagit ett brygglån om 12 MSEK vilket avses att återbetalas med medel 
från emissionslikviden. Bolagets försäljning har bromsats under 2017 och 2018 av uppkomna 
inkörningsproblem i produktionen. Bolaget anser att problemen nu är åtgärdade i sin helhet, 
och har reserverat 8 MSEK för omleveranser.

Ägarstruktur

ÄGARE KAPITAL OCH RÖSTER %

K-Svets Venture AB 11,84

New Energy Solutions II K/S 10,60

Danske Bank International S.A. 3,01

Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 2,75

Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,73

JWH innovation AB 2,32

Sandberg, Dan 2,24

Castab AB 1,64

Hamrö, Göran 1,41

Almesjö, Hans 1,32

Brännström, Anders 1,29

Övriga 60,14

Summa 100,00
Källa: Euroclear

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:

B. Om tilldelning sker ska tilldelade aktier levereras till:

Teckningstid: 
Teckningskurs: 
Tilldelning: 

Likviddag: 

stycken aktier i ChromoGenics AB (publ) till ovan angiven teckningskurs.  

 eller

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på: 
www.aktieinvest.se/chromogenics2019 och följ 
instruktionerna. 

OBS! Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett 
investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din 
förvaltare för teckning. 

28 januari - 15 februari 2019 
0,60 kronor per aktie.
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. 
Likvid dras ej från föranmäld depå. 
Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota 

Depånummer:

Tecknare med depå: För att åberopa subsidiär företrädesrätt 
måste teckningen gå via samma förvaltare som teckningen 
med företrädesrätt.

D. PEP* (Fysiska personer)
Är du eller har du de senaste 18 månaderna varit en PEP*?

Nej
Ja (ange befattning och land):

Är du familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är, eller de senaste 18 månaderna har varit en PEP*?

Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):







C. Namn- och adressuppgifter:

Förnamn/Företagsnamn: Efternamn:

Adress:

Postnummer och ort:

Medborgarskap: 

Land:

E-postadress:

-

Nationellt id (NID), vid annat medborgarskap än svenskt1: (fysiska personer) Legal Entity Identifier (LEI)2: (juridiska personer)

VP-Konto: 0 0   0
Bank/ Fondkommissionär:

VA
R 

GO
D 

TE
XT

A 
TY

DL
IG

T,
 B

LA
N

KE
TT

EN
 L

ÄS
ES

 M
AS

KI
N

EL
LT

Personnummer/Organisationsnummer:

Telefon:

1Information om NID finns på www.aktieinvest.se/nid 2Information om LEI finns på www.aktieinvest.se/lei

Om tecknaren är en juridisk person måste även E och F fyllas i.

E. Företrädare för företaget ((Firmatecknare) Gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två firmatecknare vänligen kontakta Aktieinvest

Namn (för- och efternamn):

Telefon dagtid: E-post:

Personnr (fördelsedatum):

Är du en PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej

Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation):

Namn (för- och efternamn):

Telefon dagtid: E-post:

Personnr (födelsedatum):

Är du en PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej

Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation):

               SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL 2
Teckning utan företrädesrätt

556630-1809

Emissionsbelopp vid full teckning - 129 566 985 aktier motsva-
rande 77,7 MSEK före emissionskostnader.
Företräde - Varje (1) befintlig aktie ger rätt att teckna tre (3) Aktier. 
Teckning utan företräde - Elektroniskt via www.aktieinvest.se/
chromogenics2019, eller på anmälningssedel
Emissionskurs - 0,60 SEK per aktie.
Sista dag för handel inkl. rätt till deltagande - 22 januari 2019
Avstämningsdag - 24 januari 2019 
Teckningstid - Teckningstiden pågår under perioden 28 januari 
-15 februari 2019.

Handel med Teckningsrätter - 28 januari - 13 februari 2019 
Handel med BTA - 28 januari 2019 fram tills senare datum som 
meddelas i samband med emissionens registrering.
Emissionsgaranti och teckningsförbindelser - Totalt 58,9 MSEK 
motsvarande cirka 76 procent av det totala Emissionsbeloppet har 
garanterats genom ett garantikonsortium. Därtill har teckningsför-
bindelser motsvarande 1,7 MSEK erhållits från ledande befattnings-
havare, styrelsemedlemmar och större investerare. 

• ChromoGenics kundbas är mycket snabbt växande. Solskydd 
är ett erkänt problemområde. Prognosinstitut bedömer att 
marknaden för dynamiska glas kommer expandera kraftigt.

• Stark IP-portfölj. ChromoGenics teknik kommer från Chalmers 
och Ångströmlaboratoriet och baseras på över 30 års FoU, cirka 
500 MSEK investerat. Endast ett fåtal bolag globalt har liknan-
de teknik. Chromogenics har unika fördelar inom produktion.

• Ny VD (Jerker Lundgren) och ordförande (Christer Simrén) 
sedan 2018, med relevant erfarenhet från glasbranschen och 
processindustrin.

• Timing för investering. ChromoGenics är redo för snabbt 
ökande försäljningsvolymer. Bolagsvärdet på teckningskursen, 
före nyemissionen, är 25,9 MSEK. 

Investment case i korthet

Bolagets kontaktuppgifter:
ChromoGenics AB
Ullforsgatan 15
752 28 Uppsala
Telefon: +46 (0)18 430 04 30
E-post: info@chromogenics.com
Hemsida: chromogenics.com

Finansiell rådgivare tillika Certified Adviser
G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: info@gwkapital.se
Hemsida: gwkapital.se



A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:

B. Om tilldelning sker ska tilldelade aktier levereras till:

Teckningstid: 
Teckningskurs: 
Tilldelning: 

Likviddag: 

stycken aktier i ChromoGenics AB (publ) till ovan angiven teckningskurs.  

 eller

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på: 
www.aktieinvest.se/chromogenics2019 och följ 
instruktionerna. 

OBS! Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett 
investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din 
förvaltare för teckning. 

28 januari - 15 februari 2019 
0,60 kronor per aktie.
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. 
Likvid dras ej från föranmäld depå. 
Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota 

Depånummer:

Tecknare med depå: För att åberopa subsidiär företrädesrätt 
måste teckningen gå via samma förvaltare som teckningen 
med företrädesrätt.

D. PEP* (Fysiska personer)
Är du eller har du de senaste 18 månaderna varit en PEP*?

Nej
Ja (ange befattning och land):

Är du familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är, eller de senaste 18 månaderna har varit en PEP*?

Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):
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Postnummer och ort:

Medborgarskap: 

Land:

E-postadress:

-

Nationellt id (NID), vid annat medborgarskap än svenskt1: (fysiska personer) Legal Entity Identifier (LEI)2: (juridiska personer)

VP-Konto: 0 0   0
Bank/ Fondkommissionär:

VA
R 

GO
D 

TE
XT

A 
TY

DL
IG

T,
 B

LA
N

KE
TT

EN
 L

ÄS
ES

 M
AS

KI
N

EL
LT

Personnummer/Organisationsnummer:

Telefon:

1Information om NID finns på www.aktieinvest.se/nid 2Information om LEI finns på www.aktieinvest.se/lei

Om tecknaren är en juridisk person måste även E och F fyllas i.

E. Företrädare för företaget ((Firmatecknare) Gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två firmatecknare vänligen kontakta Aktieinvest

Namn (för- och efternamn):

Telefon dagtid: E-post:

Personnr (fördelsedatum):

Är du en PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej

Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation):

Namn (för- och efternamn):

Telefon dagtid: E-post:

Personnr (födelsedatum):

Är du en PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej

Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation):

               SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL 2
Teckning utan företrädesrätt

556630-1809



F. Verklig huvudman (Gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två verkliga huvudmän vänligen kontakta Aktieinvest

Namn (för- och efternamn):

Telefon dagtid: E-post:

Personnr (fördelsedatum):

Nej
Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation):

Positionen baseras på: Är du en PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
______ % av rösterna i företaget   
______ % av aktiekapitalet i företaget         
Avtal eller liknande utfästelse som ger ett 
bestämmande inflytande.

* Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person (PEP):
Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
Parlamentsledamot
Ledamot i styrelse för politiskt parti
Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, 
vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas Ledamot i styrelse för politiska partier 
Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank
Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten
Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, 
Europarådet, NATO och WTO) 

** Närmaste familjemedlem betyder:
Make/maka
Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka
Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376)
Barn eller barns make/partner
Förälder

*** Känd medarbetare betyder:
Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt 
ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till 
en juridisk person tillsammans med en sådan person.

Nej
Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation):

Positionen baseras på: Är du en PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
______ % av rösterna i företaget   
______ % av aktiekapitalet i företaget         
Avtal eller liknande utfästelse som ger ett 
bestämmande inflytande.

Namn (för- och efternamn):

Telefon dagtid: E-post:

Personnr (fördelsedatum):

G. Teckning över 15 000 EUR, om du är PEP* eller bosatt utanför EU/EES:
Om du har svarat att du är en PEP eller närstående till en PEP, eller om du tecknar ett enskilt belopp eller tillsammans med andra
teckningsanmälningar ett sammanlagt belopp motsvarande 15 000 EUR, eller om du är bosatt utanför EU/EES måste du:
           Fysisk person:

− Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på
www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller
elektroniskt med BankID

− Bifoga en vidimerad giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller
liknande dokument). Om kundkännedomsblanketten ovan fylls i
med BankID krävs ej vidimerad ID-handling.

Juridisk person: 

− Bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka firmateckningen
samt kopia på firmatecknares ID-handling.

− Bifoga kopia på ID-handling för verkliga huvudmän.
− Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på

www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av  blankett eller
elektroniskt med BankID.

H. Signatur
Undertecknad är medveten om samt medger att:

 Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
 Prospekt finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.chromogenics.com.
 Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta 

del av tillgänglig information kring detta. 
 Fullständig information samt villkor framgår av prospektet utgivet i januari 2019 av styrelsen i ChromoGenics AB (publ).
 Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet prospekt och denna teckningssedel. 
 Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
 Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla det uppdrag som åtagits 

av Aktieinvest FK AB för denna emission. Personuppgifter kan komma att delas till andra personuppgiftsansvariga parter. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i 
samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med. För mer information om behandling se 
www.aktieinvest.se/aktieinvest-dataskyddspolicy. 

 Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
 Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan 

rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut. 
 Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än 

de som följer av svensk rätt. Prospekt och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående eller strider mot regler 
i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses ogiltig.

 Anmälan kan komma att anses ogiltig om tecknaren är bosatt eller på annat sätt har koppling till ett land där sanktioner förekommer. 

Firmatecknare för juridisk person.

Förnamn: Efternamn: Underskrift: 

I. Skicka in anmälningssedeln och tillhörande handlingar per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm eller
 556630-1809scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se 

Sådana handlingar ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 15.00 den 15 februari 2019.


