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Om Ferroamp
Ferroamp är ett snabbväxande bolag verksamt inom cleantech. I en tid där fastighetsägarens
elräkning till allt större del består av nätavgifter tillhandahåller Ferroamp en systemlösning för
smart effekt- och energioptimering. Med hjälp av en stark mjukvaruplattform i kombination med
ett likspänningsnät som bas möjliggörs integrering av solpaneler, energilager och elbilsladdning
till lägsta möjliga kostnad. Detta leder till minskade elnätsavgifter och minskade energiförluster.
Plattformen är även skalbar och modulär vilket gör att lösningen är framtidssäker.

Kundsegment
Huvudfokus ligger på flerbostadshus och
kommersiella fastigheter. Nu installeras även
en stor andel av anläggningarna i villor.

Ferroamp
• Grundat 2010
• Kommersiell introduktion 2016
• Kontor i Spånga
• Börsintroduktion i mars 2019
• 28 anställdaViktiga kanaler

Priser och utmärkelser

Ferroamp har vunnit ett flertal internationella
utmärkelser. Bl.a.:

• 2018 & 2019 Global Cleantech top 100

• 2018 PV Magazine: Array Changing
Technologies

• 2018 Smarter E Award

• 2018 VA/Eon E-Prize

Affären bygger på fyra marknadstrender som
driver utvecklingen och efterfrågan framåt.
Dessa är:

• Elbilar
• Solenergi
• Batterier
• Kapacitetsbrist i elnätet

Huvudprodukter
• Energy Cloud, mjukvaruportal för

effektoptimering med:
• Fastighetsövervakning och

analysverktyg
• Management system för effekt- och

energioptimerig (EMS)
• eHub och eHub XL
• Solsträngsoptimerare (SSO)
• Energilageroptimering och system (ESO)

Ferroamp jobbar nära integratörer, energi-
rådgivare och energibolag för att skapa en
smidig lösning för slutkunden.



VD har Ordet

” Det är
imponerande att se
hur Ferroamp växer
och tar den ledande
positionen inom
teknik som på ett
smart sätt kopplar
samman solenergi,
elbilsladdning och
energilager,
framtidssäkert och
skalbart”

Genom en skalbar plattform och unika
produkter skapas förmågan att hantera
kapacitets- och energibristen i våra nät.
Tillsammans med förnyelsebar energi och
energilagring skapas system som möter
ökade krav och behov samt ger möjlighet till
uppföljning och analys via molnbaserade
lösningar. Egna patent som uppmärk-
sammats och prisats utgör basen i produkt
och plattform.

Förra året var ett fantastiskt år. Flera stora
och intressanta projekt rullades ut till-
sammans med kunder runt om i Norden.
Den mobila DC snabbladdaren som
levererades till Vattenfall efter årsskiftet
skapade kapacitet för snabb laddning vid
internationella skidtävlingar och stöttar nu
nätet på av Vattenfall valda platser i Sverige.
Leveransen har väckt mycket uppmärk-
samhet och sammanfattar Ferroamps
förmåga och bidrag: att skapa möjligheter
där nätet inte räcker till.

Andra tillämpningar visar att användandet av
Ferroamp ger högupplöst data och möjlighet
att planera och balansera effektuttag i
fastigheter framåt. En styrka vid planering av
kapacitet.

Börsnotering och en nästan tredubblad
omsättning är två andra viktiga händelser
och milstolpar under föregående år.

Ferroamp fortsätter växa och utvecklas även
framåt. Med stöd i de starka trender vi ser
framåt kommer expansionen och tillväxten
ges chans att fortsätta. Elektrifiering av
fordonsflottan, utvecklingen inom förnyelse-
bar energi såsom solel, energilagring och
kapacitetsbristen i våra fasta nät är starka
drivkrafter. Detta är inte unika utmaningar
för Sverige och vi ser en förstärkning av
behovet de kommande åren. Vi ser även
denna starka trend ute i Europa och övriga
världen.

Tillväxten har krävt ökad leverans- och
produktionskapacitet. Arbetet med
industrialisering 2.0, projektet som skall ge
ökad leveransförmåga och kapacitet, följer
planen. Avtal är tecknat med partners för
tillverkning och kapaciteten är under tillväxt.

För att kunna möta den kraftigt ökade efter-
frågan och fortsätta hålla hög service till
våra slutkunder har samarbetet med ett
antal försäljningspartners och kanaler
etablerats och avtalats. För att ytterligare
stödja detta är ett nytt utbildningsprogram
under utveckling.

Ferroamp har bara påbörjat sin utveckling
mot en stark och ledande position och har
en fantastisk plattform att stå på för vidare
expansion. Jag är övertygad om att
Ferroamp ytterligare kommer att stärka sin 
ställning och växa rejält både i Sverige, 
angränsande länder och internationellt. 

Hoppas Du vill vara med på vår resa.

Krister Werner, VD



Så här nyttjar Du Dina teckningsoptioner
Ferroamp Elektronik serie TO1

Lösen av teckningsoptioner
Lösenperioden för Ferroamp Elektronik TO1
löper från och med den 1 Mars till och med den
31 Mars 2020. Två (2) teckningsoptioner ger rätt
att teckna en (1) ny aktie i Ferroamp Elektronik
AB till kursen 21 kronor.

Direktregistrerade innehavare av
teckningsoptioner (VP-konto)
Direktregistrerade innehavare av
teckningsoptioner ska anmäla lösen av
teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in
anmälningssedel för inlösen, så att den är
emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast
tisdagen den 31 mars 2020. Observera att
även betalning för de nya aktierna ska vara
Aktieinvest tillhanda senast den 31 mars 2020
i enlighet med instruktionerna på
anmälningssedeln.

Anmälningssedeln finns tillgänglig på Ferroamp
Elektroniks hemsida www.ferroamp.se och på
Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se

Direktregistrerade innehavare får även VD-brev
med information om lösen av teckningsoptionerna
samt anmälningssedel hem till brevlådan.

Förvaltarregistrerade innehavare av
teckningsoptioner (Depå)
Förvaltarregistrerade innehavare av
teckningsoptioner ska anmäla lösen av
teckningsoptioner genom att kontakta sin
förvaltare och följa sin förvaltares instruktioner
avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid
före den 31 mars 2020, då olika förvaltare har
olika handläggningstider. Förvaltarregistrerade
innehavare per den 3 mars får även VD-brev hem
i brevlådan.

Handel med teckningsoptioner
De innehavare som inte önskar utnyttja sina
teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem.
Teckningsoptionerna handlas till och med den 27
mars 2020. Teckningsoptioner som inte utnyttjas
eller säljs förfaller utan värde.

Leverans av aktier
De nya aktierna kommer att levereras till
tecknarens konto som interimsaktier (Ferroamp
Elektronik IA). Interimsaktierna beräknas
omvandlas till riktiga aktier så snart emissionen
blivit registrerad hos Bolagsbverket och
Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av
april 2020. Ingen handel kommer att ske i
interimsaktier på börsplatsen.

Vid eventuella frågor avseende Ferroamp Elektronik teckningsoptioner av serien TO1, vänligen kontakta
G&W Fondkommission

Telefon 08-503 000 50 E-post: info@gwkapital.se
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