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Colabitoil Sweden AB:s företrädesemission tecknades till cirka 80 procent 
 

Den 16 mars 2017 avslutades teckningstiden i Colabitoil Sweden AB:s (”Colabitoil”) företrädesemission, i vilken även allmänheten 
gavs möjlighet att teckna aktier. Företrädesemissionen tecknades till cirka 5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 80 
procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 243 293 aktier och Colabitoil tillförs därmed cirka 4,8 MSEK efter 
emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 164 000 SEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 6 
april 2017.  
 

VD Jan Nordlöf kommenterar 

 – Jag vill inleda med att rikta ett stort tack till alla som tecknat i företrädesemissionen. Det är glädjande att intresset för 

Colabitoil och vår verksamhet är så stort. Genom det kapital vi tillförts genom den riktade nyemissionen och 

företrädesemissionen har vi resurser att genomföra en fortsatt snabb expansion av verksamheten. Jag ser med tillförsikt på den 

tid vi har framför oss, kommenterar Colabitoils VD, Jan Nordlöf. 

 

Tilldelning i företrädesemissionen  

Totalt inkom anmälningar motsvarande 5 036 165,10 SEK. 8 391 aktier (cirka 2,8 procent av emissionsvolymen) tilldelas 

tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är 

beräknade att skickas ut idag, den 6 april 2017. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor. 

 

Antal aktier och aktiekapital  

När företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Colabitoil att uppgå till  

7 621 288 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 270 220,406 SEK. 

 

Finansiell rådgivare  

Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till Colabitoil i samband med företrädesemissionen. 

 

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:  
Sedermera Fondkommission  

Telefon: 040-615 14 10  

E-post: info@sedermera.se  

 

För ytterligare information om Colabitoil Sweden AB, vänligen kontakta: 
Jan Nordlöf, VD 

Telefon: 072-333 70 77 

E-post: jan.nordlof@colabitoil.com 

 

 

Colabitoil Sweden AB, organisationsnummer 556478-4485, grundades 2013 och tillhandahåller genom inköp från Neste Oil 

andra generationens biodiesel – HVO – med ambitionen att bidra till ett fossilfritt samhälle genom att huvudsakligen distribuera 

men framöver även producera HVO och andra fossilfria produkter kopplat till transportsektorn. HVO är ett 100 procent 

förnyelsebart premiumdrivmedel som erbjuds till ett pris som är i paritet med konventionellt dieselpris. Härutöver har HVO 

bättre egenskaper än fossil diesel samt ett högre energiinnehåll, vilket innebär att drivmedlet räcker två till fem procent längre 

än fossil diesel. Med HVO kan förarna köra med fossilfritt bränsle fullt ut och därmed reducera koldioxidutsläppen med upp till 

92 procent.  
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