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TECKNINGSPERIOD 19 FEBRUARI – 4 MARS 2020
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ChromoGenics
Ullforsgatan 15, Uppsala

ChromoGenics VD, Jerker Lundgren, kommer informera om ChromoGenics verksamhet och framtidsplaner i samband med investerarträffarna.
Anmälan: Anmälan till presentationerna hos Erik Penser Bank ska ske till Erik Penser Bank via e-post till seminarium@penser.se. Anmälan till
presentationen hos ChromoGenics ska ske till ChromoGenics via e-post till info@chromogenics.com. Lättare förtäring serveras i samband med
presentationerna. Observera att antalet platser är begränsat.

VIKTIG INFORMATION

Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. EU-tillväxtprospektet, som har
godkänts och registrerats hos Finansinspektionen, har offentliggjorts och finns tillgängligt på ChromoGenics hemsida, www.chromogenics.
com samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se. EU-tillväxtprospektet kan även beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bank, Box 7405,
103 91 Stockholm, via telefon till 08-463 80 00 eller per e-post till emission@penser.se. Prospektet innehåller bland annat en presentation av
ChromoGenics, företrädesemissionen och de risker som är förenade med en investering i ChromoGenics och deltagande i företrädesemissionen. Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta EU-tillväxtprospektet som grund för beslut att teckna aktier i ChromoGenics och
utgör ingen rekommendation att teckna aktier i ChromoGenics. Investerare som avser eller överväger att investera i ChromoGenics uppmanas
därför att läsa EU-tillväxtprospektet.
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VD HAR ORDET
Bäste aktieägare i ChromoGenics,
ChromoGenics historia går tillbaka till kvalificerad forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet. Många års
forskning har omsatts i våra dynamiska glas och energieffektiva solskyddslösningar för byggnader. Vi erbjuder ett komplett
koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för förbättrad inomhuskomfort, ökad energiprestanda och större arkitektonisk frihet under tre varumärken - ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy.
Våra produkter har all den prestanda som krävs för framtidens klimatsmarta fastigheter och som den nya tidens fastighetsägare
efterfrågar. Detta märks också i omfattande offertförfrågningar och successivt ökande orderstock. Nettoomsättningen uppgick
till 45,2 MSEK 2019 jämfört med 11,2 MSEK föregående år. Vi har för 2020 förhoppningar om en betydande volymökning.
ConverLight® Dynamic är vår mest efterfrågade produkt baserad på vår elektrokroma plastfolie med sputtrade nanotunna
metalloxidskikt. Detta är den mest kritiska faktorn i vår teknik och ger ChromoGenics en helt exklusiv position i marknaden.
Vi har under 2019 investerat i egna maskiner för sputtring. Dessa är under installation och beräknas vara i industriell produktion under andra kvartalet 2020. Därmed kan vi klara vi hela produktionskedjan och kan reducera dagens risker och ledtider
med underleverantörer betydligt. Vi kommer därtill att kunna säkerställa industriella kvalitetskrav och löpande anpassa våra
produkter till marknadens olika krav. Dagens underleverantör kommer fortsättningsvis att fungera som second source.
Vi genomförde under 2019 två företrädesemissioner. Den första emissionen genomfördes för rörelsekapital som följd av
huvudsakligen produktions- och leveransproblem avseende sputtrad film. Den andra genomfördes positivt för finansiering
av sputtringsmaskiner sedan en mycket intressant investeringsmöjlighet öppnats.
ChromoGenics kommer med egen maskinkapacitet att kunna sänka produktionskostnaderna betydligt och sälja eventuell
överkapacitet för andra applikationer i marknaden.
Monteringsprocessen fortlöper enligt plan med sikte på slutligt intrimmad egen produktion av sputtrad elektrokrom film
under första halvåret 2020.
Vi är nu i en fas med fokus på avgörande industrialisering och marknadsetablering av ChromoGenics teknologi. Marknadens
kännedom om ChromoGenics glasteknologi ökar successivt, vilket vi inte minst viktigt märker i återkommande förfrågningar
och beställningar från stora fastighetsägare. Vi arbetar nu med att strategiskt infria de krav som följer därav, bl. a leveransstabilitet och industriell kvalitet.
ChromoGenics strategi är att säkerställa en position i ett globalt system av leverantörer av laminerat glas där Bolaget, i en
central anläggning i Uppsala, producerar elektrokrom folie för leverans till olika lokalt belägna sammansättningsenheter för
slutlig produktion av laminerat fasadglas. ChromoGenics kan därmed skapa ett industriellt initiativ gentemot den traditionella
glasindustrin som huvudsakligen kännetecknas av omfattande och miljömässigt kostsamma transporter av laminerat glas.
När vi summerar det gångna året 2019 kan vi konstatera att ChromoGenics marknadssatsningar burit frukt och att ChromoGenics
glasteknologi vunnit ökad efterfrågan i marknaden. Detta reflekteras ytterst i ökad nettoomsättning, stort inflöde av förfrågningar
från olika kunder och ökad orderstock. Inte minst viktigt i det sammanhanget ser vi en ökad andel återkommande kunder.
Vi fyller ett stort behov i marknaden av energieffektivt byggnadsglas som kraftfullt eliminerar behovet av yttre externa
solskydd och reducerar behovet av tillförd energi för såväl komfortkyla som värme. Dessutom bidrar vi långsiktigt till betydande miljövinster genom reducerade transporter av tungt glas.
Syftet med föreliggande emission är att tillföra ChromoGenics finansiella resurser som ett led i att uppnå vårt långsiktiga
mål och vision inom fem år; leveranser av 100 000 m2 ConverLight® Dynamic elektrokrom folie. Jag bedömer att vi har goda
förutsättningar att uppnå detta. Vi arbetar metodiskt mot detta mål, med de åtgärder som krävs för produktförbättringar och
successiv uppskalning av produktions- och försäljningskapacitet.
Välkommen att teckna aktier i ChromoGenics emission!
Uppsala den 13 februari 2020
ChromoGenics AB
Jerker Lundgren, Verkställande direktör
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ERBJUDANDET I KORTHET
BAKGRUND OCH MOTIV

ChromoGenics har genomgått en omfattande strategisk
omvandling under det senaste året. Bolaget har, efter förvärv av
maskiner för sputtring, en process i vilken nanotunna ytbeläggningar skapas på ett föremål, säkerställt en egen komplett
produktionslinje för elektrokrom folie med betydande produktionskapacitet under egen kvalitetskontroll. Genom förvärvet
bedöms ChromoGenics även kunna uppnå lägre produktionskostnader.
ChromoGenics strategi är att i Uppsala centralt producera elektrokrom folie för leverans till olika geografiskt spridda
samarbetspartners för lokal sammansättning av laminerat
glas med ChromoGenics elektrokroma folie integrerad. Strategin skapar förutsättningar för optimerad transport av glas till
olika sammansättningsenheter för glas och elektrokrom folie
för avsättning på lokala marknader. Detta medger betydande
reduktion av tunga och miljöbelastande transporter.
ChromoGenics står inför en accelererad kommersialisering av
Bolagets patenterade elektrokroma ConverLight®-teknologi. Oönskad solvärmestrålning till inomhusmiljö kan reduceras, ökad energiprestanda kan uppnås och arkitektonisk frihet
säkerställas vid utformning av byggnaders fasader.
ChromoGenics avser, mot bakgrund av det växande marknadsintresset och säkrad produktion, accelerera verksamheten med
sikte på ökad transaktionsvolym samt positivt kassaflöde och
resultat. Detta ställer krav på tillförsel av rörelsekapital. Bolaget
bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för
detta ändamål, varför styrelsen för ChromoGenics har beslutat
genomföra Företrädesemissionen som vid full teckning tillför
Bolaget ca 100,6 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden
kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen, att uppgå till
ca 86,5 MSEK och avses disponeras enligt följande, angivet i
prioritetsordning:
• Lånerelaterade betalningar till Energimyndigheten,
ca 8,1 MSEK
• Investeringar i anläggningstillgångar:
• Installation och uppgradering av sputtringsmaskiner, ca
9,0 MSEK
• Investering för utbyggnad av renrum, ca 4,0 MSEK
• IT-system, ca 3,5 MSEK
• Övriga investeringar, ca 1,4 MSEK
• Övrigt rörelsekapital, ca 60,5 MSEK

ERBJUDANDET

Företrädesemissionen omfattar högst 402 380 447 nya aktier
som emitteras till kursen 0,25 SEK per aktie, varvid Bolaget, vid
full teckning i Företrädesemissionen, tillförs ca 100,6 MSEK före
emissionskostnader.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH
GARANTIÅTAGANDEN

I samband med Erbjudandet har ChromoGenics erhållit
tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 75,0 procent
av Företrädesemissionen. Ingångna tecknings- och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti,
spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Erhållna teckningsförbindelser uppgår till ca 4,3 MSEK, motsvarande ca 4,3 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning
utgår för ingångna teckningsförbindelser. Erhållna emissionsgarantier uppgår till ca 71,2 MSEK, motsvarande ca 70,7 procent
av Företrädesemissionen.

TECKNINGSPERIOD

Anmälan om teckning av aktier, med eller utan stöd av
teckningsrätter, ska ske under perioden 19 februari – 4 mars
2020. Observera att teckningsrätter som inte utnyttjas blir
ogiltiga efter teckningsperiodens utgång och därmed förlorar
sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från
Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste de, som senast, antingen utnyttjas för teckning av
aktier den 4 mars 2020 eller säljas den 2 mars 2020. Observera att förfarandet vid ej utnyttjade teckningsrätter kan variera
beroende på förvaltare och i vissa fall sker automatisk försäljning av teckningsrätter i det fall förvaltaren inte kontaktas i
god tid före teckningsperiodens slut. För mer information om
respektive förvaltares behandling av ej utövade teckningsrätter
bör förvaltaren kontaktas omedelbart vid teckningsperiodens
start. En eventuell förlängning av teckningsperioden offentliggörs genom pressmeddelande senast den 4 mars 2020.

UTSPÄDNINGSEFFEKTER

Antalet aktier kommer, vid full anslutning i Erbjudandet, att öka
från 402 380 447 till 804 760 894, vilket innebär en utspädningseffekt uppgående till högst 402 380 447 aktier, motsvarande 50,0 procent av röster och kapital i Bolaget. Aktieägare
som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet att helt
eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekter
genom att sälja sina teckningsrätter.

KOSTNADER SOM ÅLÄGGS INVESTERARE

Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet.
Vid handel med teckningsrätter och BTA utgår dock normalt
courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.

INSTRUKTIONER FÖR TECKNING

Närmare instruktioner hur du utnyttjar dina erhållna teckningsrätter framgår på sista sidan i denna emissionsfolder.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING
CHROMOGENICS I KORTHET

ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med ursprung i forskning
vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet. Bolaget, vilket
bildades av Professor Claes-Göran Granqvist och hans forskargrupp som ett resultat av närmare tjugo års forskning, har fokus
på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och
solskyddslösningar i byggnader. ChromoGenics erbjuder ett
komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för
kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas.
Bolaget initierade kommersiell försäljning under 2016 och har
sedan dess levererat glasteknologi till många av Sveriges större
fastighetsbolag.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Bländande solljus och inströmmande solvärme är generella
problem i kommersiella lokaler. För att hantera dessa problem
monterar fastighetsägare och hyresgäster ofta in- och utvändiga solskydd, vanligtvis persienner och markiser, vilka medför
naturligt försämrad utsikt. Sådana externa solskyddsanordningar medför därutöver förhöjda underhållskostnader till följd
av exempelvis reparation av markiser och persienner. I syfte
att hantera dessa problem kommersialiserar ChromoGenics
innovativa glasteknologier med goda förutsättningar att ersätta
existerande fönster- och fasadglas. Bolaget kommersialiserar,
under gemensamt varumärke ConverLight®, tre huvudsakliga produktlinjer; Dynamic, Static och Energy. Dessa utgör ett
komplett fasadkoncept.

ChromoGenics bedömer att Bolagets glasteknologi är brett
användbar, ytterst inom marknaden för fönster- och fasadglas
till fastigheter, eftersom oönskad ljus- och solvärmeinstrålning
kan avskärmas utan att dagsljuset går förlorat. Av detta följer
att inomhusklimatet i fastigheter kan bevaras svalt och stabilt,
oberoende av årstid, och att arkitektonisk frihet möjliggörs,
innebärande bl a att fri utsikt från fönster kan bevaras utan
inverkan av eventuella markiser eller persienner. Genom en
minskad andel solvärmeinstrålning som tränger igenom glasfasader reduceras värmegenereringen i fastigheter, med följd att
behovet av kylenergi reduceras. Då kylenergi generellt står för
en stor andel av den totala energiförbrukningen i fastigheter
möjliggör ConverLight® Dynamic betydande energibesparingar för fastighetsägare. Sådana energibesparingar medför
betydande kostnadsbesparingar samt leder till stora miljövinster, i form av minskade växthusgasutsläpp, vilket skapar förutsättningar för att uppfylla krav enligt miljöcertifieringar såsom
BREEAM och LEED. Bolagets samtliga dynamiska glaslaminat
har U-värden1 i intervallet 0,6 – 0,3, vilket påvisar produkternas
goda och konkurrenskraftiga isolerprestanda.

ConverLight® Dynamic

ConverLight® Dynamic är en elektrokrom glasteknologi som
möjliggör styrning och reglering av ljus- och solenergigenomsläpp i laminerat glas. Med hjälp av ett elektriskt spänningsfält kan det laminerade fönsterglaset skifta ton, från ljust till
mörkt, med resultat att glasets ljustransmittans, d v s andelen
ljus som förs igenom glaset, förändras. En förmörkad ton
innebär minskad ljustransmittans, med verkan att mindre ljus
och solvärme släpps igenom glaset.

Konkurrenskraftig teknologi

ConverLight® Dynamic är resultatet av mångårig forskning,
utveckling och kvalitetstestning. Bolagets teknologi utgår ifrån
elektrokroma skikt som sputtras på plastfilm, i jämförelse till
etablerad och konkurrerande glasteknologi där sputtring av
elektrokroma skikt sker direkt på glas. ChromoGenics elektrokroma folie kan skäras och formas efter glas av alla sorter
och dimensioner, varefter den sedan förses med nödvändiga
elektriska ledare och kontakter för slutlig laminering mellan för
ändamålet lämpliga glas. Sådan kontaktering och laminering
sker idag i ChromoGenics regi vid tillverkningsanläggningen i
Uppsala, varefter glaset distribueras till en isolerglastillverkare
för montering i ram åtföljt av leverans till slutkund. Alternativt, och i linje med Bolagets långsiktiga strategi, ska elektrokrom folie i framtiden kunna levereras direkt till FreeForm®
hubbar2, antingen på rulle eller skuren i ark, varefter hubben
ombesörjer kontaktering och laminering. När laminering skett
i en FreeForm®-hubb distribueras glaslaminat till en isolerglastillverkare och därefter till slutkund för montering i fastighet.
1 U-värde mäter hur god isolering en hel fastighetsdel har. Uttrycks i watt per
kvadratmeter och kelvin, W / (m2 * K). Ju lägre U-värde ett fönster har, desto mer
isolerat är det. Fönster med U-värde understigande 1,2 respektive 0,9 klassificeras
som energifönster respektive energifönster av energiklass A.
2 FreeForm®-hubbar är anläggningar för utskärning, kontaktering och glaslaminering som etableras på väsentliga huvudmarknader i syfte att, genom geografisk
närhet till slutkund, uppnå mer effektiv distribution och lägre transportkostnader.
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ChromoGenics elektrokroma folie har tydliga fördelar framför
Bolagets konkurrenter med traditionell glasteknik. Det gäller
såväl tekniskt och ekonomiskt för slutkund som transportlogistiskt och miljömässigt för samhället. Den avgörande skillnaden
är att ChromoGenics tillämpar en kontinuerlig produktionsprocess, R2R, med sputtring på plastfilm vilken möjliggör produktion av 3 000 m2 elektrokrom folie per körning, att jämföra
med konkurrerande och traditionell teknik som baseras på en
batch process innebärandes att elektrokromt material sputtras
direkt på skrymmande, tungt och skört glas. Av detta följer att
Bolagets elektrokroma folie skapar förutsättningar för tillverkning av elektrokroma glaslaminat på ett industriellt effektivt
sätt med lägre produktionskostnader och tydliga skalfördelar.
ChromoGenics kan, med smidighet och till låg transportkostnad, leverera elektrokrom folie till en hubb eller glastillverkare för lokal laminering nära slutkund medan konkurrenters
leveranser ytterst baseras på kostnadskrävande transporter
av tunga och sköra glaspartier. Eftersom elektrokrom folie är
hyllvara som beskärs efter lokala önskemål kan ChromoGenics
även erbjuda väsentligt kortare ledtider och snabbare leverans
till slutkund. ConverLight® glaslaminat kan levereras i många
olika format, exempelvis rund eller i polygon form, och är, till
följd av den elektrokroma foliens flexibla karaktär, såvitt Bolaget
känner till den enda kommersiellt tillgängliga elektrokroma
produkt som kan integreras i böjda former.

ConverLight® Static

ChromoGenics marknadsför statiska fönster- och fasadglas under
produktnamnet ConverLight® Static. Bolagets statiska glas finns
kommersiellt tillgängliga i två utföranden; Facade och Skylight.
Dessa blockerar ljus- och solvärmestrålning med fix inställning
och begränsar behovet av in- och utvändiga solskyddsanordningar, likvärdigt med ChromoGenics dynamiska teknologi.
Många fastigheter har fönster- och fasadglas av äldre utförande med isolerförmåga avsevärt sämre än ChromoGenics statiska glas, varför Bolaget bedömer att det föreligger en omfattande marknadspotential för Bolagets produkter. Det uppmätta
U-värdet för såväl Facade som Skylight uppgår till 0,48 och visar
ConverLight® Statics goda isolerförmåga för såväl värme som
kyla. ConverLight® Static bidrar därmed till att reducera inkommande värme på sommaren och inkommande kyla på vintern,
vilket bevarar arbetsmiljön inomhus samt reducerar energiförbrukningen för värme och kyla. ChromoGenics glas ger

därmed tydliga ekonomiska och miljömässiga fördelar. Fastigheters energikostnad minskar med effekt i förbättrat driftsnetto och stigande marknadsvärde. Genomförda installationer av
ConverLight® Static visar på energibesparingar om uppemot 35
procent för fastigheter relativt vanligt förekommande 2- och
3-glaskasetter i befintligt byggnadsbestånd.

ConverLight® Energy

Fastighetsfasader består av såväl fönster- som väggytor. För att
skapa ett komplett fasadkoncept har ChromoGenics under 2019
utvidgat produktportföljen med glasprodukter i form av fasadpaneler för väggytor. Dessa kommersialiseras under produktnamnet ConverLight® Energy och har tagits fram i samarbete
med Kameleon Solar B.V, ett etablerat holländskt bolag med
fokus på skräddarsydda solcellspaneler.
ConverLight® Energy fasadpaneler innehåller dolda monokristallina solceller som gör panelerna energigenererande.
Verkningsgraden, d v s andelen infallande solstrålning som
omvandlas till elektricitet, uppgår till uppemot 15 procent.
ChromoGenics solcellspaneler tillför fastigheter såväl estetiska som fastighetsekonomiska fördelar. ConverLight® Energy,
i kombination med Bolagets dynamiska- och/eller statiska
glasteknologier, skapar gynnsamma förutsättningar för fastighetsägare att säkerställa hög isolerförmåga i fasader, högpresterande solskydd, sammanhållen fasaddesign samt fastighetsekonomiska fördelar.
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SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA AKTIER
1. DU TILLDELAS TECKNINGSRÄTTER

För varje aktie du innehar i ChromoGenics på avstämningsdagen den 14 februari 2020 erhåller du en (1) teckningsrätt.

AKTIE

TECKNINGSRÄTT

2. SÅ HÄR UTNYTTJAR DU DINA TECKNINGSRÄTTER
En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie för 0,25 SEK.

TECKNINGSRÄTT

0,25 SEK

AKTIE

För dig som har VP-konto

Om du har dina aktier i ChromoGenics på
ett VP-konto framgår antalet teckningsrätter som du har erhållit på den förtryckta emissionsredovisningen från Euroclear.

Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter
ska den förtryckta emissionsredovisningen från Euroclear användas.
Om du har köpt, sålt eller av annan
anledning vill utnyttja ett annat antal
teckningsrätter ska du fylla i och skicka
in ”Särskild anmälningssedel” som
kan erhållas från Erik Penser Bank via
telefon, e-post eller på www.penser.se.

OBS!
Betalning sker samtidigt med
teckning senast den 4 mars
2020.

För dig som har depå hos bank/förvaltare
Om du har dina aktier i ChromoGenics på en depå hos en bank eller annan
förvaltare får du information från din förvaltare om antalet teckningsrätter
som du har erhållit.

För att teckna aktier, följ instruktioner från
din förvaltare.

Så här tecknar du aktier utan företrädesrätt
– För dig som har VP-konto
Fyll i “Anmälningssedel för teckning
av aktier utan stöd av företrädesrätt”
som finns på www.chromogenics.
com samt www.penser.se.

Anmälningssedeln ska vara Erik
Penser Bank tillhanda senast den
4 mars 2020.

Om du blir tilldelad aktier får du
en avräkningsnota som ska betalas
enligt anvisningar på denna.

– För dig som har depå hos bank/förvaltare
Teckning och betalning ska ske genom respektive bank/förvaltare.

För att teckna aktier, följ instruktioner från
din förvaltare.

ChromoGenics AB
Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala
+46 (0) 18 430 04 30
www.chromogenics.com

