
  Järfälla den 9 september 2022 

Till aktieägarna i Conflux AB 

Inbjudan att teckna aktier i företrädesemission i Conflux AB 

Vid styrelsemöte i Conflux AB (”Conflux” eller ”Bolaget”) den 26 augusti 2022 beslutades, 

med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2022, att öka aktiekapitalet med högst 

298 815,95 kronor genom nyemission av högst 29 881 595 aktier med företrädesrätt för 

befintliga aktieägare. De nya aktierna emitteras till en emissionskurs om 0,25 kronor per aktie. 

Vid full teckning tillförs Bolaget 7 470 398,75 kronor. 

Det har gått lite mer än två år sedan Alexander Asklöv tillträdde som VD för bolaget och mycket 

har hänt sedan dess. Efter bara några månader så slog Covid-19 pandemin till och har kraftigt 

påverkat företagets aktiviteter och har tyvärr till viss del begränsat möjligheterna till att möta 

och etablera kontakter med nya kunder. Trots pandemin så har företagets årliga omsättning 

kunnat ökas med mer än 50% och ett antal nya kunder har kunnat läggas till i portföljen. På 

grund av pandemins negativa effekter på den kortsiktiga tillväxten åtog vi under slutet av 2021 

en rad besparingsåtgärder med bl.a. kraftigt minskad personalstyrka. Tack vare en kombination 

av försäljningsökning och besparingsåtgärder har vi till slut äntligen lyckats nå ett neutralt 

kassaflöde för första gången i företagets historia. Vi står därmed mycket starka och redo för 

tillväxt nu när pandemin är över. 

Fokus under de gångna åren har legat på järnvägssegmentet och det är främst inom det 

segmentet som vi sett en tillväxt. Vi har dessutom just nu mycket positiva signaler från 

marknaden med flera nya färska order på värmare till järnvägsväxlar från flera Europiska 

marknader (Finland, Schweiz och Holland bl.a.) samt intresse från bl.a. Italien, Estland och 

Turkiet. De senaste årens satsning på det segment ser ut att börja kunna ge frukt och med de nu 

kraftigt ökande energikostnaderna så är intresset för våra energibesparande värmelösningar 

extra stort. 

Ett annat segment som vi nu siktar in oss på är laddningsbara batterier. Intresset för att värma 

laddningsbara batterier för användning i kalla miljöer har visat sig vara stort och Conflux unika 

värmeteknik har flera fördelar jämfört med konventionell värmeteknik. Utöver dessa 

fokussegment har vi även flertal kundförfrågningar inom ett brett spann av 

applikationsområden såsom medicinteknik, temperaturkontrollerade transporter och 

fordonsindustrin med mycket intressanta försäljningspotentialer. 

Givet dessa positiva resultat och framtidsutsikter så hoppas vi att du kommer vilja delta i denna 

emission som med all sannolikhet kommer bli den sista givet att vi nu nått ett neutralt 

kassaflöde. För den aktieägare som skulle vilja stärka sin andel så är detta därför ett ypperligt 

tillfälle att teckna mer än sin givna andel. 

Bolaget har för att hantera företrädesemissionen engagerat emissionsinstitutet Aktieinvest som 

kommer att ha nödvändiga kontakter med värdepapperscentralen Euroclear Sweden. Om du har 

några frågor, vänligen kontakta Alexander Asklöv, telefonnummer: +46 8 83 45 20 eller +46 

73 806 61 72, e-post: alexander.asklov@conflux.se. 
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