Stockholm, 2019-02-15

Ferroamp offentliggör tilläggsprospekt i samband med nyemission
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER
OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
Ferroamp Elektronik AB (publ) har upprättat ett tilläggsprospekt till det prospekt avseende
erbjudande av aktier till allmänheten. som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 7
februari. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet.
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Ferroamp den 14 februari 2019 offentliggjorde
att Bolaget erhållit en order om 3,2 MSEK av Vattenfall Elanläggningar AB. Tilläggsprospektet
godkändes samma dag av Finansinspektionen och finns tillgängligt på www.ferroamp.com .
Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt
samtyckt till förvärv av aktier i Erbjudandet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från
offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 16 februari 2019. Återkallelse ska ske
skriftligen till Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm. Investerare som har tecknat
genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer
förbli bindande. Om tecknare önskar kvarstå som tecknare av aktier behövde denne ej vidta några
åtgärder.
Kontakt:
VD, Olof Heyman 070 585 57 90 eller CTO och grundare av Ferroamp, Björn Jernström 070 930 89 82.
Om Ferroamp Elektronik
Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech
med 20 anställda som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter.
Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en
egenutvecklad ”Energy-hub” med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också
flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid – ”Powershare”. Kunder är idag framförallt
fastighetsbolag/ ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit ett antal framstående
internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.
För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

