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Lohilo Foods offentliggör utfall i företrädesemission
Styrelsen för Lohilo Foods AB:s (publ) (”Lohilo Foods” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av
den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 25 oktober
2021 (”Företrädesemissionen”). Teckningssammanställningen visar att 2 473 096 aktier,
motsvarande cirka 31,6 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av
teckningsrätter.
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Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen är tecknad till 85 procent och Lohilo
Foods därmed tillförs 63,3 MSEK före emissionskostnader och 59,3 MSEK före emissionskostnader
men efter kvittning av fordran mot Bolaget från MF30 Holding AB. De som tilldelats aktier utan
stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin
förvaltare.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 8 december 2021 och
sammanställningen visar att 2 330 896 aktier, motsvarande 29,7 procent, tecknades med stöd av
teckningsrätter. Bolagets huvudägare MF30 Holding AB, vilket ägs av Lohilo Foods grundare Richard
Hertvig och Dan Isaksson, tecknade sig för 421 052 aktier genom kvittning av fordran. Därtill erhöll
Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 142 200 aktier utan stöd av teckningsrätter,
motsvarande 1,8 procent för en total teckning om 31,6 procent med och utan stöd av teckningsrätter.
Därmed tilldelas emissionsgaranterna, vilka huvudsakligen även tecknat aktier via teckningsrätter,
53,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är sammanlagt tecknad till 85 procent
och Lohilo Foods tillförs därmed 63,3 MSEK före emissionskostnader och 59,3 MSEK före
emissionskostnader men efter kvittning av fordran mot Bolaget från MF30 Holding AB.
Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att
skickas till de som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller
besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats
utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet
som offentliggjordes den 23 november 2021.
Antal aktier och aktiekapital
Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka
med cirka 279 711,36 SEK, från 658 144,41 SEK till sammanlagt cirka 937 855,76 SEK. Antalet aktier i
Bolaget kommer att öka med 6 659 794 aktier till totalt 22 329 899 aktier.
Handel med BTA
Handel med betald tecknad aktie (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram
till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av
Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 52, 2021.
Rådgivare
Erik Penser Bank AB och MAQS Advokatbyrå är finansiell respektive legal rådgivare till Lohilo Foods i
samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Richard Hertvig, VD, richard@lohilofoods.com, +46 70 886 94 44
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Lohilo Foods AB (publ) ska offentliggöra enligt
EU:s förordning om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 december 2021 kl. 15:40 CET.
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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, Superfruit,
Alvestaglass, Halo Top och Häagen-Dazs.
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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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