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Swemet AB (publ) listas på Nordic MTF
Nordic Growth Market NGM AB har beslutat att lista Swemet AB (publ) (”Swemet” eller
”Bolaget”) på NGM Nordic MTF (”Nordic MTF”). Första handelsdag blir den 21 juli 2015.
Som tidigare kommunicerats har föreliggande nyemission av aktier (”Erbjudandet”) i anslutning till
listningsansökningen till Nordic MTF genomförts varpå spridningskravet för listning nu har uppnåtts.
Swemets styrelse har gjort bedömningen att emissionslikviden om cirka 7,5 MSEK erhållen från
Erbjudandet har genererat tillräckligt med rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden.
Kapitalanvändningen avses att uteslutande användas till att tillse rörelsekapital varvid Bolagets initialt
kommunicerade användningsplaner om amortering och marknadsföring förskjuts. Förskjutningen
bedöms inte vara av västenlig negativ innebörd för Bolaget samtidigt som de initiala planerna kommer
att genomföras om kassaflödet från den löpande verksamheten tillåter det.
Swemet kommer att handlas under kortnamnet SWEM MTF och inneha ISIN-koden SE0006886917.
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och
Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.
- ”Mot bakgrund av den genuina branschkompetens vi byggt upp sedan starten 2005 är vår strategi
sedan 2014 spetsad till att leverera den tredje generationens smarta elmätarsystem. Tack vare nya
direktiv och lagar inom Europa måste flera hundra miljoner elmätare vara utbytta senast 2020.
Swemet är väl positionerade för att nyttja denna på nytt växande marknad där en listning på Nordic
MTF lägger ett viktigt fundament i termer av synlighet och tillgång till kapital”, säger Swemets VD
Jan Axelsson i en kommentar till listningsbeslutet.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB kommer att vara Bolagets Mentor och Likviditetsgarant i handeln på
NGM Nordic MTF.
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Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och
Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i
första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom
den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa
komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats
av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya
standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt
kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.
Bolagets Mentor kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550

