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Pressmeddelande 8 september 2020

Azelio har genomfört en riktad nyemission om 270
miljoner kronor
Styrelsen för Azelio AB (publ) (”Azelio” eller “Bolaget”) har med stöd av emissionsbemyndigandet från
årsstämman den 14 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av 12 300 000 nya aktier, motsvarande
cirka 13 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget, till en teckningskurs om 22 kronor per
aktie (”Nyemissionen”). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget 270 600 000 kronor före
emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat
bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 9 procent jämfört med stängningskursen den
8 september 2020 på Nasdaq First North Growth Market. Flera nya svenska och internationella
institutionella investerare, samt vissa befintliga aktieägare tecknade sig i Nyemissionen.
Syftet med Nyemissionen är att finansiera Bolagets löpande verksamhet och dess fortsatta industrialisering av Azelios
teknologi för termisk energilagring (TES) och Stirling-baserade elproduktion, med målet att nå industriell
serieproduktion under 2021. Emissionslikviden tillsammans med befintlig kassa bedöms vara tillräckligt för att
finansiera Bolagets affärsplan in i det tredje kvartalet 2021. Styrelsen för Azelio har beslutat att avvika från
aktieägarnas företrädesrätt för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv finansiering som möjligt av sin fortsatta
industrialisering.
”Emissionen ger Azelio en finansiering och ägarbild som bereder väg både för bolaget och för den gröna omställning
vi vill medverka till. Vi siktar nu på att leverera vår första verifieringsrapport och kommersiella projekt för att
därigenom lyfta bolaget till nästa nivå”, säger VD Jonas Eklind.
Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 12 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i
Azelio efter Nyemissionen, genom en ökning av antalet utestående aktier med 12 300 000, från 91 752 900 till 104
052 900, och en ökning av aktiekapitalet med 6 150 000 kronor, från 45 876 451 kronor till 52 026 452 kronor.
Medlemmar i styrelsen och ledningsgruppen har ingått lockup-förbindelser om att, med vissa undantag, inte sälja
aktier i Azelio under en period om 90 kalenderdagar efter likviddatum. Dessutom har Bolaget åtagit sig att, med vissa
undantag, inte genomföra ytterligare aktieemissioner under en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ), Pareto Securities AB och Bryan, Garnier & Co agerar Joint Bookrunners, och
Advokatfirman Vinge är legal rådgivare, i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Eklind – VD
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: +46 709 40 35 80
Denna information är sådan som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande klockan 23.59 den 8 september 2020.

Om Azelio
Azelio är ett publikt svenskt företag som specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme.
Tekniken är revolutionerande för sin unika förmåga att producera el och värme från lagret under 13 timmar vid
nominell effekt. Systemet lagrar energi i återvunnet aluminium och har en total effektivitet på upp till 90% från energi
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till värme och el. Lösningen är skalbar och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW utan att kapaciteten
reduceras över tid. Azelio har ca 150 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och
utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Peking, Madrid och Marocko. Sedan starten 2008
har Bolaget investerat över 1,5 miljarder kronor i teknisk utveckling.
Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor: +46 (0) 8-528
00 399, info@fnca.se. Mer om Azelio: www.azelio.com
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Viktig Information
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara
föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana
begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något
erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.
Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA,
Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan
utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.
De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet
med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas
eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act
samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera
någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.
Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna,
sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Azelio AB (publ). Detta
dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EESmedlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt
prospektförordningens (2017/1129) mening.
I Storbritannien distribueras detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som
beskrivs häri endast till, och är endast riktat till, och varje investering eller investeringsverksamhet som
detta dokument hänför sig till, är endast tillgänglig för och kommer bara involvera, ”kvalificerade
investerare” som är (i) personer med yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av
definitionen av ”investment professionals” i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (”Förordningen”); eller (ii) enheter med hög nettovärde som omfattas
av artikel 49.2 a-d i Förordningen (alla sådana personer tillsammans kallas ”relevanta personer”). I
Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för
och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte
vidta åtgärder på grundval av detta dokument och ska inte agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade.
Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt
sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”,
”uppskattar”, ”förväntar”, ”bedömer”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska” ,
”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”,
”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt
uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på
Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk
omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på
ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga,
marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte
begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller
tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin
verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig
föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga
faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker,
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osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer
sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.
Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och
potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad
beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget
bedriver sin verksamhet.
Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

