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Corpura Fondkommission AB är finansiell
rådgivare i samband med OptiFreeze AB:s
företrädesemssion om 17,5 MSEK
Den 31 augusti 2017 beslutade bolagets styrelse med stöd av bolagsstämmans bemyndigande
om företrädesemission av högst 1 225 714 aktier till en teckningskurs om 14,30 SEK per aktie.
Fulltecknad nyemission tillför OptiFreeze AB cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader.
OptiFreeze AB har erhållit garantiåtagande och teckningsförbindelser om cirka 14 MSEK,
motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen.
Styrelseordförande Göran Hedbys kommenterar:
”När nu företaget går in i sin nästa fas, att kommersialisera det koncept som tagits fram under
flera års forskning och utveckling, måste vi begära in nytt expansivt kapital från våra ägare och
nya investerare.

Det är med stor glädje jag konstaterar att flera av våra storägare och personer med kopplingar till
företagets verksamhet inte tvekar, utan stöttar emissionen som skall hjälpa oss att ta nästa steg.
Stödet är brett och visar på en solid tro på teknologin och de personer som står bakom
Optifreeze. Metodutvecklingen och produktions-konceptet har nått till en nivå där vi nu är redo att
ta ett kliv framåt. Det är min bedömning att vi står väl rustade för nästa fas. Ledning av företaget
har tillförts kompetenser inom olika områden, framförallt marknad och försäljning. Vi har skapat
oss en bra insikt genom våra metoder, där vi ständigt utvecklar hur olika råvaror påverkas och
förbättras av OptiCept-processen. Det är med stor tillförsikt jag bjuder in er att vara med på
OptiFreeze fortsatta resa och delta i emissionen som genomförs i syfte att förbereda Bolaget
för en industrialisering och kommersialisering”.
Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.
För mer information www.corpura.se eller kontakta
Fredrik Holst, VD, telefon 0703-66 09 48 eller mail fredrik.holst@corpura.se

Om Corpura
Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för
små- och medelstora snabbväxande bolag på eller utanför börsen. Vi arbetar långsiktigt,
innovativt och, framför allt, nära våra kunder. Genom åren har vi byggt upp ett stort
nätverk av privata och institutionella investerare. De större investerarnas inställning
till ett erbjudande är många gånger avgörande för en lyckosam transaktion och därför
bygger våra relationer på tillit och tidigare framgångsrika affärer.
Vi har mycket bred erfarenhet av corporate finance-rådgivning och arbetar i partnerskap. Genom vår samlade kunskap har vi en omfattande kompetens på området och
kan erbjuda högkvalitativa helhetslösningar och skapa långsiktiga relationer med
våra kunder.
Corpura står under Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm och Malmö.
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