Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av
aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i

ChromoGenics AB (publ)
11 JULI 2019

Om tillägg till prospekt
Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats
av ChromoGenics AB (publ), org. nr. 556630–1809,
("ChromoGenics" eller "Bolaget") och utgör ett til�lägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 25 juni 2019
(Finansinspektionens diarienummer 19-12300)
("Prospektet"). Tilläggsprospektetet är en del av och ska
läsas tillsammans med Prospektet. De definitioner som
finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.
Tilläggsprospektet har upprättts med anledning av att
ChromoGenics den 8 juli 2019 genom pressmeddelande offentliggjorde
(i) att Bolagets styrelse ingått avtal om en så kallad
toppgaranti med avseende på den pågående
Företrädesemissionen med innebörden att hela
Företrädesemission om totalt 86,4 MSEK är garanterad.
Bolaget har dock inte begärt eller erhållit bankmässig
eller annan säkerhet för dessa åtaganden, och
(ii) att Bolagets styrelse beslutat, under förutsättning av
stämmans efterföljande godkännande, om nyemission
av högst 18 867 924 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen riktas till två investerare
och de nya akterna emitteras till en kurs om 0,53 SEK
per aktie.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2
kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument och godkändes och registrerades av
Finasinspektionen den 11 juli 2019 (Finansinspektionens
diarienummer 19-15362).
Investerare som före offentliggörandet av detta
Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om teckning av
aktier i Företrädesemissionen har enligt 2 kap. 34 §
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
rätt att återkalla sin anmälan inom två arbetsdagar från
offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till
och med den 15 juli 2019. Återkallelse ska ske skriftligt
till Aqurat Fondkommission AB, Emittentservice, 103 92
Stockholm eller via e-post till info@aqurat.se. Investerare
som anmält sig för teckning via förvaltare ska kontakta
sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej
återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande
och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av
aktier behöver denne inte vidta några åtgärder.
Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga
på chromogenics.com, naventus.com, fi.se och aqurat.
se. För fullständig information och övriga villkor om
Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

Tillägg till Erbjudandet i sammandrag
Bolagets pressmeddelande den 8 juli 2019 föranleder att sida 3 under rubriken
"Erbjudandet i sammandrag" ändras enligt följande.

Teckningstid

Teckningstiden pågår under perioden 26 juni - 15 juli 2019.

Handel med teckningsrätter

Vad gäller handel med teckningsrätter gäller den ursprungliga tidplanen nämligen att sista dagen för handel med
teckningsrätter inföll onsdagen den 10 juli 2019.

Emissionsgaranti och teckningsförbindelser

Totalt cirka 85,7 MSEK motsvarande cirka 99 procent av det totala Erbjudandet har garanterats genom ett garantikonsortium bestående av större investerare. Därtill har teckningsförbindelser om 0,7 MSEK motsvarande cirka
1 procent av det totala Erbjudandet erhållits från ledande befattningshavare, styrelsemedlemmar och större investerare. Bolaget har dock varken begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för åtagandena.

Tilldelning

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota,
vilket beräknas ske omkring den 17 juli 2019.
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Tillägg till sammanfattning
Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att punkterna B.11 (endast andra stycket), E.1 "Emissions
belopp och emissionskostnader", E.2a "Bakgrund och motiv" och E.3 "Villkor i sammandrag" i avsnittet
Sammanfattning på sidorna 13-14 i Prospektet ändras enligt följande.

Avsnitt B – Information om emittenten
B.11

Rörelsekapital

Givet fulltecknat Erbjudande kommer Bolaget att tillföras cirka 68,6 MSEK efter emissionskostnader. Avsikten är att
Erbjudandet ska täcka kostnaden avseende förvärvet av sputtringsmaskinerna, uppgradering av dessa samt därtill eventuella
oförutsedda kostnader om cirka 8,6 MSEK. Efter genomfört Erbjudande, under antagande om full teckning samt att likvid för
sputtringsmaskinerna har erlagts, bedömer Bolaget baserat på nuvarande orderbok att kvarvarande rörelsekapital är tillräckligt
för de kommande tolv månaderna.

Avsnitt E – Information om erbjudandet
E.1

Emissionsbelopp
och
emissionskostnader

Erbjudandet

ANTAL AKTIER

KAPITAL (VID FULL TECKNING), MSEK

172 755 980

86,4

Emissionskostnader kontant

-9,0

Garantiarvoden, kontant

-8,8

Nettolikvid

68,6

Totalt antal aktier från erbjudandet

172 755 980

Total antal aktier efter erbjudandet

345 511 960

Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 86,4 MSEK före emissionskostnader. I samband med
Erbjudandet har ChromoGenics erhållit emissionsgarantier från externa investerare om cirka 85,7 MSEK. Garantier motsvarar
därmed sammantaget cirka 99 procent av Erbjudandet. I tillägg har teckningsförbindelser om cirka 0,7 MSEK erhållits av
ledande befattningshavare, styrelsemedlemmar och större investerare motsvarande cirka 1 procent av Erbjudandet. Bolaget
har dock varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för åtagandena. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka
17,8 MSEK, varav cirka 8,8 MSEK utgör garantiarvode. Nettolikvid i Erbjudandet uppgår till cirka 68,6 MSEK.
E.2a

Bakgrund
och motiv

Förestående Erbjudande görs i syfte att finansiera förvärv av produktionskapacitet i form av sputtrar samt transport och
installation av desamma.
Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet utifrån Bolagets nuvarande affärsplan inte är tillräckligt för
att täcka det erforderliga kapitalbehovet under de kommande tolv månaderna. Mot bakgrund av ovanstående har extra
bolagstämma beslutat om genomförande av Erbjudandet och stärka balansräkningen med sammanlagt cirka 86,4 MSEK
före emissionskostnader. Bolaget har, via skriftliga avtal, erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 86,4 MSEK,
motsvarande 100 procent av Erbjudandet, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässiga säkerheter för åtagandena.
Skulle den förväntade emissionslikviden - trots föreliggande tecknings- och garantiåtaganden - inte inflyta som planerat och skulle
ChromoGenics inte lyckas generera mer intäkter eller genomföra kostnadsneddragningar, kan Bolaget tvingas behöva söka
ytterligare extern finansiering och senarelägga eller avbryta kommersialiseringen och marknadsetableringen enligt de planer som
beslutats. Detta kan i förlängningen innebära att Bolagets verksamhet kan behöva begränsas.
Nettolikviden från Erbjudandet om cirka 68,6 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 17,8 MSEK, varav cirka
8,8 MSEK i garantikostnader, är avsedd att finansiera Bolaget under kommande 12 månader, vilket inkluderar följande åtgärder,
ordnade efter prioriteringsordning med uppskattad fördelning av emissionslikviden:
Finansiering av sputtrar

43,0 MSEK

Kostnader för uppgradering och viss anpassning av maskinerna respektive transport till och installation i Uppsala

17,0 MSEK

Eventuella oförutsedda kostnader i samband med förvärvet

8,6 MSEK

Summa
E.3

Villkor i
sammandrag

68,6 MSEK

Teckningstid
Anmälan om teckning av Aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under
perioden 26 juni - 15 juli 2019.
Handel med teckningsrätter
Vad gäller handel med teckningsrätter gäller den ursprungliga tidplanen nämligen att sista dagen för handel med
teckningsrätter inföll onsdagen den 10 juli 2019.
Emissionsgaranti och teckningsförbindelser
Totalt cirka 85,7 MSEK, motsvarande cirka 99 procent av det totala Erbjudandet, har garanterats genom ett garantikonsortium
bestående av större investerare. Därutöver har teckningsförbindelser erhållits för cirka 0,7 MSEK motsvarande cirka 1 procent
av det totala Erbjudandet. Bolaget har dock varken begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för åtagandena.
Tilldelning
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota omkring den 17 juli 2019.

chromogenics.com
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Tillägg till inbjudan till teckning av
aktier i ChromoGenics AB (publ)
Bolagets pressmeddelande den 8 juli 2019 föranleder att det andra, fjärde och sjätte
stycket i avsnittet "Inbjudan till teckning av aktier i ChromoGenics AB (publ)" på sida 20 i
Prospektet ersätts enligt följande.

Det andra stycket i vänster kolumn ersätts enligt följande.
Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 86,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas
uppgå till cirka 17,8 MSEK inklusive garantiarvode om cirka 8,8 MSEK vilket garanterna har rätt att erhålla kontant
eller att kvitta mot aktier till samma villlkor som i Erbjudandet.

Det fjärde stycket i vänster kolumn ersätts enligt följande.
ChromoGenics har erhållit teckningsåtaganden om cirka 0,7 MSEK, motsvarande cirka 1 procent av Erbjudandet.
Bolaget har därutöver erhållit garantier om cirka 85,7 MSEK från ett investerarkonsortium samordnat av Naventus
motsvarande cirka 99 procent av Erbjudandet. Bolaget har dock inte begärt eller erhållit bankmässig eller annan
säkerhet för dessa åtaganden. För mer information, se avsnitt "Legala frågor och kompletterande information".

Det sjätte stycket (första stycket i höger kolumn) ersätts enligt följande.
Utfallet i erbjudandet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida (chromogenics.com) samt genom pressrelease
omkring den 17 juli 2019.

Tillägg till bakgrund och motiv
Bolagets pressmeddelande den 8 juli 2019 föranleder att sida 23
i avsnittet "Bakgrund och motiv" ersätts enligt följande.

Mot bakgrund av ovanstående har extra bolagstämma beslutat om genomförande av Erbjudandet och stärka
balansräkningen med sammanlagt cirka 86,4 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har, via skriftliga avtal, erhållit
tecknings- och garantiåtaganden om totalt 86,4 MSEK, motsvarande 100 procent av Erbjudandet, dock har Bolaget
varken begärt eller erhållit bankmässiga säkerheter för åtagandena. Skulle den förväntade emissionslikviden - trots
föreliggande tecknings- och garantiåtaganden - inte inflyta som planerat och skulle ChromoGenics inte lyckas
generera mer intäkter eller genomföra kostnadsneddragningar, kan Bolaget tvingas behöva söka ytterligare extern
finansiering och senarelägga eller avbryta kommersialiseringen och marknadsetableringen enligt de planer som
beslutats. Detta kan i förlängningen innebära att Bolagets verksamhet kan behöva begränsas.
Nettolikviden från Erbjudandet om cirka 68,6 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 17,8 MSEK, varav
cirka 8,8 MSEK i garantikostnader, är avsedd att finansiera Bolaget under kommande tolv månader, vilket inkluderar
följande åtgärder, ordnade efter prioriteringsordning med uppskattad fördelning av emissionslikviden:
Finansiering av sputtrar
Kostnader för uppgradering och viss anpassning av maskinerna respektive
transport till och installation i Uppsala.
Eventuella oförutsedda kostnader i samband med förvärvet
Summa
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43,0 MSEK
17,0 MSEK
8,6 MSEK
68,6 MSEK

Tillägg till villkor och anvisningar
Bolagets pressmeddelande den 8 juli 2019 föranleder att sjätte, sjunde och åttonde stycket
"Teckningstid", "Handel med teckningsrätter"
och "Ej utnyttjade teckngsrätter" på sida 26
ändras enligt följande.
Teckningstid
Teckning av Aktier med stöd av teckningsrätter sker
under tiden från och med den 26 juni 2019 till och med
den 15 juli 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket ska meddelas
senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras via Bolagets gängse kanaler.
Handel med teckningsrätter
Vad gäller handel med teckningsrätter gäller den ursprungliga tidplanen nämligen att sista dagen för handel
med teckningsrätter inföll onsdagen den 10 juli 2019.
Ej utnyttjade teckningsrätter
Teckningsrätter som ej sålts senast den 10 juli 2019
eller utnyttjats för teckning av Aktier senast den 15 juli
2019 bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av
teckningsrätter.

Bolagets pressmeddelande den 8 juli 2019
föranleder att första och fjärde stycket under
rubriken "Teckning med stöd av företrädesrätt"
på sida 26 ändras enligt följande.

Bolagets pressmeddelande den 8 juli 2019
föranleder att första och fjärde stycket under
rubriken "Teckning med stöd av företrädesrätt"
på sida 27 ändras enligt följande.
Teckning utan stöd av företrädesrätt
Stycke 1
Teckning av Aktier utan företrädesrätt ska ske under
samma period som teckning av Aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 26 juni 2019 till och
med den 15 juli 2019.
Stycke 4
Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda senast kl.
15.00 den 15 juli 2019. Anmälningssedel som sänds med
post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. För
det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer
enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas
utan avseende. Anmälan är bindande.

Bolagets pressmeddelande den 8 juli 2019
föranleder att första stycket under rubriken
"Offentliggörande av utfallet av Erbjudandet"
på sida 28 ändras enligt följande.
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer
Bolaget att offentliggöra utfallet av Erbjudandet genom
ett pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den
17 juli 2019.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Stycke 1
Teckning av Aktier med stöd av teckningsrätter kan
ske genom samtidig kontant betalning under perioden
från och med den 26 juni 2019 till och med den 15 juli
2019. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar
för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och
betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.
Stycke 4
Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda
senast kl. 15.00 den 15 juli 2019. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid
före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel
per person eller juridisk person kommer att beaktas. I
det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer
enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller
felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att
lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
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Tillägg till kommentar till den finansiella utvecklingen
Bolagets pressmeddelande den 8 juli 2019 föranleder att andra stycket på sida 55 under
"Uttalande angående rörelsekapital" ändras enligt följande.
Givet fulltecknat Erbjudande kommer Bolaget att tillföras cirka 68,6 MSEK efter emissionskostnader. Avsikten är
att Erbjudandet ska täcka kostnaden avseende förvärvet av sputtringsmaskinerna, uppgradering av dessa samt
därtill eventuella oförutsedda kostnader om cirka 8,6 MSEK. Efter genomfört Erbjudande, under antagande om full
teckning samt att likvid för sputtringsmaskinerna har erlagts, bedömer Bolaget baserat på nuvarande orderbok att
kvarvarande rörelsekapital är tillräckligt för de kommande tolv månaderna.

Bolagets pressmeddelande den 8 juli 2019 föranleder att sida 56 i avsnittet "Kommentar till den
finansiella utvecklingen" kompletteras med ett stycke under "Väsentliga förändringar i finansiell
ställning, ställning på marknaden och framtidsutsikter efter den 31 mars 2019".
Den 8 juli 2019 beslutade Bolagets styrelse, under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande,
om nyemission av högst 18 867 924 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvarande cirka
10 MSEK samt att ingå avtal om en s.k. toppgaranti upp till 100 procent emissionsteckning i den pågående
Företrädesemissionen. Toppgarantin motsvarar cirka 12,6 MSEK. Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår
till 0,53 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen under de 20 handelsdagar som
föregått den 3 juli med avdrag för 15 procent rabatt samt 0,03 SEK i s.k. differenskompensation för motsvarande
rabatt vid köp av en teckningsrätt för 0,13 SEK i den pågående företrädesemissionen samt teckning av aktie för
emissionskursen 0,50 SEK Givet ett antagande om full teckning avseende Företrädesemission och givet att extra
bolagsstämma den 7 augusti 2019 godkänner styrelsens beslut avseende den riktade emissionen kommer den
totala aktiefördelningen bli som följer.
ANDEL

Antal aktier idag:
Företrädesemission:
Riktad emission:
Totalt antal aktier efter Erbjudandet och den riktade nyemissionen

172 755 980
172 755 980
18 867 925
364 379 885

47,4 %
47,4 %
5,2 %
100,0%

Tillägg till aktier, aktiekapital och ägarförhållanden
Bolagets pressmeddelande den 8 juli 2019 föranleder att sista stycket under "Aktier och aktiekapital" på sida 57 i avsnittet "Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden" ersätts enligt följande.
Erbjudandet är garanterat till cirka 86,4 MSEK (motsvarande 100 procent av Erbjudandet), varav cirka 0,7 MSEK
genom teckningsförbindelser och cirka 85,7 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig
ersättning för sina garantiåtaganden. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsortium samordnat av
Naventus Corporate Finance AB. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti,
pantsättning, deposition eller något annat arrangemang.
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Tillägg till legala frågor och kompletterande information
Bolagets pressmeddelande den
8 juli 2019 föranleder att hela stycket under
"Teckningsförbindelser och garantiåtaganden"
på sida 70 ersätts enligt följande.
Ett investerarkonsortium samordnat av Naventus har
åtagit sig att förvärva eller teckna aktier i Erbjudandet
genom ett så kallat garantiåtagande. I tillägg har
teckningsförbindelser erhållits av styrelsemedlemmar,
ledande befattningshavare och större investerare.
Erbjudandet är således garanterat till ett belopp
om cirka 86,4 MSEK (motsvarande 100 procent av
Erbjudandet), varav cirka 0,7 MSEK genom teckningsförbindelser och cirka 85,7 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning
för sina garantiåtagande. De garanter som garanterar

upp till 84 procent av Erbjudandet erhåller ersättning
motsvarande 10 procent av sitt åtagande, sammanlagt
cirka 7,3 MSEK, medan garanter som garanterar från
85 procent upp till 100 procent erhåller ersättning
motsvarande 12 procent, sammanlagt cirka 1,5 MSEK.
Den totala garantiersättningen uppgår därmed till cirka
8,8 MSEK. Ersättning kommer att betalas kontant genom
utnyttjande av emissionslikviden eller, enligt garantens
val, genom kvittning mot aktier till samma villkor som
i Erbjudandet. För teckningsförbindelser utgår ingen
ersättning. Åtagandena ingicks i maj 2019 och juli 2019
och är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang.
Avseende de lämnade åtagandena nås ägarna och
garantikonsortiet via Naventus på adress Strandvägen
7A, 114 56 Stockholm, eller per telefon +46 (0)8 660 90.

Teckningsförbindelser
NAMN

ADRESS

Christer Simrén
Ergonor AB

BELOPP

324 476
Bokvägen 6,
448 33 Floda

Summa

400 000
724 476

Garanter
NAMN

ADRESS

Fredrik Lundgren
Wilhelm Risberg

BELOPP

NAMN

12 377 316

Hikurangi Lennart

12 377 316

Kjell Arvidsson

ADRESS

BELOPP

605 056
605 056

Formue Nord
Marknadsneutral AS

Nytorv. 11 / 4th Floor,
9000 Aalborg

6 050 559

Laureola AB

Hexamo AB

Sankt Sigfridsgatan 35,
412 66 Stockholm

6 050 559

Måns Berlin

605 056

Marcus Kullman

605 056

Martin Rudling

605 056

Mattias Ekström

605 056

Råsunda Förvaltning AB Gyllenstiernsgatan 15,
115 26 Stockholm

605 056

Richard Albihn

605 056

Hornsbergs Strand 15D,
112 17 Stockholm

605 056

John Fällström

6 050 559

Ulf Tidholm

6 050 559

Kristian Wiman

4 235 392

Myacom Investment AB Torstenssonsgatan 3,
114 56 Stockholm

3 025 280

RGG Adm-Gruppen AB

Valhallavägen 117F,
115 31 Stockholm

3 025 280

LMK Ventures
Partners AB

Box 2025, 220 02 Lund

2 420 224

William Torneus

Mathias Dittrich

2 117 696
1 815 168

Gerhard Dal

1 815 168

c/o Nordica
Administration 9A Bd.
Prince Henri, L-1724
Luxembourg

484 045

Anders Johansson

Nordica Life
(Bermuda) Ltd.

Uppland Kapital AB

Box 3908,
111 74 Stockholm

453 792

Profin Consulting AB

Runebergsgatan 11,
114 29 Stockholm

363 034

Jan Pärsson
Aduno AB

1 815 168
Stagneliusvägen 23,
112 59 Stockholm

1 210 112

Lars Johan Waclaw

907 584

Stefan Hansson

907 584

Anders Ehrenblad

605 056

Bjarne Mumm

605 056

Bo Ringdal

605 056

Göran Källebo

605 056

Graviton AB
Henrik von Schoultz

Trollvägen 10, 133 34
Saltsjöbaden

605 056
605 056

Soltorpet AB

Askrikegatan 5,
115 57 Stockholm

605 056

Jan Asplund

302 528

Jonas Ahlberg
Konsulttjänst AB

605 056

302 528
Backebogatan 18,
129 40 Hägersten

302 528

Luca Di Stefano

302 528

Niklas Löwgren

302 528

Pontus Wilgodt
Summa

302 528
85 653 514

chromogenics.com
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Adresser
Emittent
ChromoGenics AB (publ)
Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala
Telefon: +46 (0)18 430 04 30
E-post: info@chromogenics.com
Hemsida: chromogenics.com
Finansiell rådgivare
Naventus Corporate Finance AB
Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 660 90 91
Hemsida: naventus.com
Certified Adviser
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