Stockholm, 2020-04-03

Ferroamp stärker sin kassa med 33,2 MSEK genom fullt nyttjad teckningsoption
och ett lånepaket.
Ferroamp Elektronik AB har den 31 mars avslutat sitt teckningsoptionsprogram TO1. Totalt tecknades
1.104.870 nya aktier i Ferroamp med stöd av teckningsoptionerna, vilket innebär en teckningsgrad på
cirka 98 procent. Antalet aktier i bolaget uppgår efter detta till 10.211.743. Bolaget tillförs därigenom
23,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Ärendet är för närvarande under registrering hos
Bolagsverket.
Parallellt med stängning av TO1 har bolaget också avtalat med Svenska Handelsbanken om ett
lånepaket som totalt ger bolaget ytterligare 10 MSEK i förstärkt likviditet.
”Det känns som ett styrkebesked för Ferroamp att vi i dessa turbulenta tider förmår att få vårt
teckningoptionsprogram utnyttjat till nästan 100% och samtidigt också fått till ett bra lånepaket” säger
Kerstin Wähl, CFO för Ferroamp. ”Pengarna från TO1 tillsammans med lånepaketet hos Handelsbanken
ger oss en trygg plattform och god handlingsfrihet. Vi har känt ett stort stöd från Handelsbanken såväl
under de senaste årens resa som i den aktuella kreditgivningen.”
”Vi har integrerat FN:s Globala mål fullt ut i vår verksamhet. Med Ferroamp får vi möjlighet att göra
skillnad genom vår utlåning, till ett tillväxtbolag som i stor skala kan bidra till att ställa om till ett
fossilfritt samhälle. Vi ser mycket fram emot att vara med Ferroamp på resan mot en mer hållbar värld”,
säger Martin Björgell, kontorschef på Handelsbanken.
Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 3 April 2020 klockan 08.30
För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD 076-535 86 64

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com
Om Ferroamp Elektronik
Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som
erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar
plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub
med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i
ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag.
Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga
utanför Stockholm.
Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission
som Certified Adviser (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

