Stockholm den 1 juni 2020

(for English see separate PR)

Meltron kvittar tidigare bryggfinansiering mot aktier
Som Meltron tidigare meddelat (2020-01-31) har Bolaget gjort en överenskommelse med en av de
större aktieägarna, MegaBond Tallinn OU som deltog stort i emissionen hösten 2019, om ett brygglån
om 700 kEUR. Enligt överenskommelsen skulle lånet kvittas mot aktier i slutet av maj till en kurs
motsvarande den genomsnittliga aktiekursen under perioden. Så har nu skett genom att styrelsen
beslutad om en riktad emission till MegaBond till en kurs om 0,267 SEK, vilket med aktuell EUR-SEKkurs innebär 27 524 378 aktier samt en ökning av aktiekapitalet med 6 881 094,5 SEK. MegaBond har
därmed sammanlagt 43 726 505 aktier och är Meltron AB’s störste ägare (27,3 %). Totalt har Meltron
därmed 160 111 553 utestående aktier och ett aktiekapital om 40 027 888,25 SEK.
-

Meltron har en mycket intressant produktportfölj för krävande tillämpningar, som bygger på
en stark teknik och tekniskt kunnande i bolaget, säger Mr William Ng, MegaBond. Vi tror att
potentialen är mycket stor på många marknader och inser att marknadsuppbyggnaden
kommer att ta mycket kraft. Vi har stor tilltro till bolagets strategi och ledning, som vi känner
sedan flera år.

Om Meltron
Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som
prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och,
ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar,
industribelysning och vägbelysning.
LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n.
den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison
Research.
Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.
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Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra med
hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2020-06-01 kl 09:30 CET.

