PRESSMEDDELANDE
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Lohilo Foods offentliggör prospekt med anledning av
förestående företrädesemission
Styrelsen i Lohilo Foods AB (publ) (”Lohilo Foods” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 25 oktober 2021
(”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts
och registrerats av Finansinspektionen.
Offentliggörande av Prospekt
Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 23 november
2021, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor
och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats
(www.lohilofoods.com) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer
även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). I anslutning till att
teckningsperioden inleds kommer en emissionsfolder att sändas per post till Lohilo Foods direkt- och
förvaltarregistrerade aktieägare.
Företrädesemissionen i sammandrag
•
•
•
•
•

Aktieägare i Lohilo Foods erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på
avstämningsdagen den 22 november 2021
Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie
Teckningskursen är 9,50 SEK per aktie
Handel med teckningsrätter sker under perioden 24 november – 3 december 2021
Teckning av aktier sker under perioden 24 november – 8 december 2021

Företrädesemissionen är säkerställd till 85 procent genom teckningsförbindelser, övertagande av
teckningsrätter samt garantiåtaganden. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca
77,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 8,1 MSEK.
För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort Prospekt.
Rådgivare
Erik Penser Bank AB och MAQS Advokatbyrå är finansiell respektive legal rådgivare till Lohilo Foods i
samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information kontakta:
Richard Hertvig, VD, richard@lohilofoods.com, +46 70 886 94 44

Om Lohilo Foods AB (publ)
Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent
med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom
torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Järnaglass,
Superfruit, Alvestaglass och Häagen-Dazs.
Nylandavägen 2, 352 50 Växjö | Org.nr: 556740-7050 | Tel: 0470-72 91 78 | lohilofoods.com | info@lohilofoods.com
”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods
innehar FNCA Sweden AB, som nås på info@fnca.se respektive 08-52800399, uppdraget som Certified Adviser.”
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Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla
med aktier eller andra värdepapper i Lohilo Foods. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas
för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer
att teckna aktier i Lohilo Foods kommer endast att ske genom det prospekt som Lohilo Foods offentliggör genom
detta pressmeddelande.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt,
inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)),
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder
än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att
förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”)
har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas,
tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA,
förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven
i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av
amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan
myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive
riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”)
och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än
Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till ”kvalificerade investerare” i respektive
medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som
omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är
endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" i Prospektförordningens
mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller
inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) ”high net worth entities” som
avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för
Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta
Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Lohilo Foods aktuella syn på
framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”,
”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida
utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon
garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från
vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i
detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det
meddelas.
INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER
DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA
LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
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