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Savo-Solars aktier av serie A godkända för handel på Nasdaq First North
Sweden
Den 27 mars 2015 godkände NASDAQ OMX Stockholm AB Savo-Solars ansökan om notering av
bolagets aktier av serie A på Nasdaq First North Stockholm. Första dag för handel beräknas vara den
2 april 2015 med handelsbeteckningen SAVOS. Styrelsen i Savo-Solar har den 27 mars 2015 beslutat
om att konvertera alla bolagets befintliga aktier av serie B, som uppgår till sammanlagt 1 917 880
aktier, till aktier av serie A.
Totalt 2 036 850 nya aktier av serie A tecknades i Savo-Solars listningsemission, och teckningarna har
betalats i sin helhet idag. Avvikande från den uppskattade tidsplanen förväntas de nya aktierna
registreras med Handelsregistret på tisdagen den 31 mars 2015 och de nya aktierna förväntas
levereras till tecknarna onsdagen den 1 april 2015. Efter omvandlingen och registreringen av nya
aktier som tecknats i listningsemissionen har bolaget endast en serie av aktier och antalet aktier
uppgår till 5 295 810.
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Savo-Solar i korthet
Savo-Solar erbjuder solvärmelösningar för uppvärmning av byggnader, industriella processer och
varmt bruksvatten. Savo-Solars system är baserade på världens verifierat mest effektiva 2 m2
solfångare - vilken utnyttjar MPE-absorbatorer med flertalet patentsökningar. Absorbatorerna är
belagda med en högselektiv optisk nano-beläggning. Savo-Solar är det enda företaget, enligt
bolagets vetskap, som klarar av att belägga färdigt tillverkade, kompletta absorbatorer. Fokus är på
stora industriella tillämpningar såsom fjärrvärme, industriell processuppvärmning och
energirenoveringar av stora byggnader. Sedan 2011 har bolaget sålt och levererat sina produkter till
över 17 länder på fyra kontinenter. www.savosolar.se.

