
Göteborg den 6 februari 2019, 

 

Bästa aktieägare, 

Ripasso Energy AB befinner sig i en otroligt spännande och expansiv fas. Det har gått 
knappt ett och ett halvt år sedan vi lanserade PWR BLOK 400-F. Under den korta tiden har vi 
tecknat avtal med den sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak Mogale om försäljning av 
7 PWR BLOK 400-F till ett värde av drygt 3,7 MEUR. Vi har ingått en avsiktsförklaring med 
Glencore Operations South Africa – en Sydafrikas största ferrokromproducenter – om en 
installation av minst 44 och högst 136 PWR BLOK 400-F till ett värde på mellan 22 och 68 
MEUR. Dessutom har vi inlett serieproduktion av PWR BLOK 400-F i vår fabrik i Sibbhult, 
samt skeppat den första enheten till Afarak Mogale för installation och driftsättning under 
första kvartalet i år. 

Mot denna bakgrund ser vi mycket positivt på framtiden. Efter installation och driftsättning av 
den första PWR BLOK 400-F hos Afarak Mogale i Sydafrika under första kvartalet i år, 
kommer vi under våren att kommersiellt kunna bevisa PWR BLOK 400-F. Då det sker 
kommer vi ha bevisat produktens förmåga att omvandla industriella avfallsgaser (restgaser) 
till klimatsmart elektricitet till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Det öppnar dörrar för 
kundfinansiering och större beställningar. Vi bedömer också våra möjligheter att ingå avtal 
med Glencore under våren som mycket goda. Det skulle inte bara vara en kommersiellt stor 
order, utan projektet skulle också bli det största ”waste-to-energy (WtE)”-projektet i sitt slag 
som genomförts Afrika och minska de globala koldioxidutsläppen med mellan 154 000 och 
476 000 ton/år. 

Vi har valt en expansiv strategi för bolaget där vi så snabbt som möjligt vill få in ordrar, 
komma igång med produktion och kunna bevisa PWR BLOK 400-F kommersiellt. Arbetet 
följer planen, men vi kunde i höstas konstatera att tillverkningen av containerdelen av PWR 
BLOK 400-F blev dyrare än vi prognostiserats. Orsaken till detta var delvis viss ny 
funktionalitet som behövdes byggas in på grund av Sydafrikanska säkerhetsrutiner och 
-funktioner, men framförallt den snabba produktionstakten för att leverera enligt plan. Då vi 
dessutom valde att själva finansiera affären med Afarak Mogale och få betalt över 3,5 år, så 
har likviditeten gått ner snabbare än vi planerat. Positivt är dock att själva stirlingmotorerna i 
produkten har blivit 10 procent billigare att tillverka än prognos, och när vi nu har haft tid att 
gå igenom hur framtida generationer PWR BLOK 400-F kommer att tillverkas bekräftas att en 
bruttomarginal på 30 – 40 procent kan förväntas. 

För att säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov och expansiva strategi för PWR BLOK 400-F 
beslutade den extra bolagsstämman den 16 januari 2019 att genomföra en emission av 
konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren för konvertibelemissionen 
hittar du på vår hemsida: https://ripassoenergy.com/investerare/konvertibelemission/ 

Jag, bolagets ledning och styrelse ser fram emot fortsatt expansion och utveckling av 
bolaget. Vi drivs alla av en övertygelse om att vi kommer att skriva svensk industrihistoria 
och vi hoppas att ni vill fortsätta vara med och göra det tillsammans med oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 
Gunnar Larsson, VD och grundare, Ripasso Energy AB 

https://ripassoenergy.com/investerare/konvertibelemission/

