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Viktig information 

Vissa definitioner 

Med ”Ripasso Energy” eller ”Bolaget” avses Ripasso Energy AB (publ), org nr 556760-6602. Med ”Euroclear” avses 
Euroclear Sweden AB, org nr 556112-8074. Med ”Prospekt” avses detta dokument. Med ”Aktierna” avses de aktier i Bolaget 
som handlas vid NGM Nordic MTF. Med ”Konvertiblerna” avses högst 61 157 709 konvertibler i Bolaget som emitteras med 
anledning av Nyemissionen. Med ”Nyemissionen” avses erbjudande att teckna Konvertibler enligt villkoren i detta prospekt. 
Med ”Huvudägaren” avses Sven Sahle genom direkt ägande och indirekt ägande genom det helägda bolaget Dagny OÜ. 
Hänvisning till ”SEK” avser svenska kronor. Med ”K” avses tusen och med ”M” avses miljoner.        
 

Upprättande och registrering av prospekt 

Detta Prospekt har upprättats av styrelsen för Bolaget med anledning av förestående nyemission av konvertibler med före-
trädesrätt för Bolagets aktieägare. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument, Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv nr 2003/71/EG samt Kommissionens delegerade förordning (EG) nr 486/2012 av den 30 mars 2012 om 
ändring av förordning (EG) nr 809/2004. Graden av information i detta Prospekt står i rimlig proportion till den aktuella typen 
av erbjudande. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25–
26§§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finans-
inspektionen garanterar att sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga.  
 
Utöver vad som uttryckligen anges, har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. Vissa 
sifferuppgifter i Prospektet har avrundats, vilket kan medföra att tabeller inte summerar korrekt. 
 
Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta Prospekt och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska 
avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta Prospekt och till Prospektet hörande 
handlingar.  
 

Information till investerare  

Erbjudandet att förvärva konvertibler i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Prospekt riktar sig inte till personer vars delta-
gande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 
Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbju-
dandet kräver ytterligare åtgärder än de som anges i föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Varken teck-
ningsrätter, betalda tecknade units (BTU) eller Konvertibler har registrerats eller kommer att registreras i enlighet med United 
States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya 
Zeeland eller Sydafrika och får därmed inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av 
dessa länder. Anmälan om förvärv av Konvertibler i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas 
utan avseende.  
 

Framtidsinriktad information 

Information i detta Prospekt som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida 
utveckling och förutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framtids-
inriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets 
kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i detta Prospekt avseende framtida förhållanden kommer att realiseras 
lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller 
revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tid-
punkten för offentliggörandet av Prospektet, utöver den skyldighet att offentliggöra tilläggsprospekt som följer av tillämplig 
lag eller förordning.  
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Villkor för Nyemissionen i sammandrag 

  

Emissionsbelopp Högst ca 25,1 MSEK 
Antal Högst 61 157 709 Konvertibler 
Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen ger rätt att 

teckna en (1) Konvertibel 
Teckningskurs och nominellt belopp 0,41 SEK per Konvertibel 
Ränta 10 procent per år. Räntan utbetalas kvartalsvis i efter-

skott 
Konverteringskurs Fem (5) kronor per aktie 
Löptid Förfallodag 30 november 2019 
Begäran om konvertering 1 oktober 2019 – 18 november 2019 
Teckningsrätter För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsda-

gen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt be-
rättigar till teckning av en (1) Konvertibel 

Avstämningsdag 2 november 2017 
Teckningstid 6 november 2017 – 24 november 2017 
Handel med teckningsrätter 6 november 2017 – 22 november 2017 
Handel med BTU (betalda tecknade units) Från och med den 6 november 2017 intill dess att Bo-

lagsverket har registrerat emissionen 

ISIN-koder 

Aktien, Konvertibeln, teckningsrätter och betalda tecknade units handlas på NGM Nordic MTF. 
 
Aktien    RISE MTF SE0009143993 
Konvertibeln   RISE MTF KV1 SE0010494732 
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SAMMANFATTNING 
 
Sammanfattningen består av vissa informationskrav uppställda i punkter. Punkterna är numrerade 
i avsnitten A–E (A.1–E.7). Denna sammanfattning innehåller de punkter som krävs för en samman-
fattning i ett prospekt för den aktuella typen av emittent och värdepapperserbjudande (nyemission 
av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare). Eftersom vissa punkter inte är tillämp-
liga för alla typer av prospekt kan det förekomma luckor i punkternas numrering. Även om det krävs 
att en punkt inkluderas i sammanfattningen för den aktuella typen av prospekt finns det i vissa fall 
ingen relevant information att lämna. Punkten har i så fall ersatts med en kort beskrivning av inform-
ationskravet tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”. 
 

Avsnitt A – Introduktion och varningar 

A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till 
Prospektet.  

Varje beslut om att investera i de värdepapper som erbjuds ska 
baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från inve-
sterarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet 
anförs vid domstol kan den investerare som är kärande i enlig-
het med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att 
svara för kostnaderna vid översättning av Prospektet innan de 
rättsliga förfarandena inleds.  

Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt 
fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men 
endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oför-
enlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, till-
sammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation 
för att hjälpa investerare i övervägandet att investera i de värde-
papper som erbjuds. 

A.2 Samtycke Ej tillämplig. Erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhän-
der. 

 

Avsnitt B  – Information om emittenten 

B.1 Firma och han-
delsbeteckning 

Bolagets firma och handelsbeteckning är Ripasso Energy AB 
(publ). Bolagets organisationsnummer är 556760-6602. 

B.2 Säte och bolags-
form 

Ripasso Energy är ett svenskt publikt aktiebolag, bildat i Sve-
rige, vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har 
sitt säte i Göteborg. Bolagets associationsform regleras av ak-
tiebolagslagen (2005:551). 

B.3 Verksamhet Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor, ba-
serat på en licens från Kockums AB (“Kockums”). Hybridise-
ringen består av att stirlingmotorn kan användas för utvinning 
av energi ur både solkraft och andra energikällor, genom exem-
pelvis förbränning av olika typer av bränsle. Stirlingmotorn utgör 
grunden i den solhybrid som är Bolagets första kommersiella 
produkt. Solhybriden är en motoriserad enhet som drivs av kon-
centrerad solvärme, genom att solenergi riktas mot en stirling-
motor via spegelsegment, då solvärmen är tillgänglig och kom-
pletteras med förbränning av ett stort urval av bränslen under 
de mörka och molniga timmarna. Stirlingmotorn har utvecklats 
för skalproduktion i samarbete med Sibbhultsverken Group AB 
och dotterbolag (”Sibbhultsverken”) för att få ner styckkostna-
den till konkurrenskraftig nivå. Solhybridens stora fördel är för-
mågan att använda en stor del förnyelsebar energi utan att ge 
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Avsnitt B  – Information om emittenten 

avkall på leveranssäkerheten. Under våren 2016 ingick Ripasso 
Energy ett ramavtal med det italienska företaget Horizon S.R.L. 
(”Horizon”). Horizon kommer enligt avtalet ansvara för utveckl-
ing och färdigställande av solhybridprojekt där Ripasso Energys 
stirlingmotor och mjukvara ska användas. Horizon har också 
åtagit sig att sälja projekten vidare till slutkund, vilket finansierar 
slutsteget till kund. Ripasso Energy erhöll i maj 2017 sin första 
order från Horizon om tre enheter. Den 28 september 2017 lan-
serade Ripasso Energy en ny applikation för stirlingmotorn, 
PWR BLOK 400-F. 

B.4a Trender Kolkraft har den största produktionsvolymen på världsmark-
naden då den kan producera billig, pålitlig elektricitet. Dess ne-
gativa miljöpåverkan uppmärksammas dock allt mer och stat-
liga bördor och överstatliga överenskommelser gör att dess 
marknadsandel minskar. I exempelvis USA ser Bolaget att mer-
parten av den nya kraftförsörjning som kommer byggas vara 
gas-, vind- eller solkraft. De stora framgångarna för sol- och 
vindkraft exponerar dock allt mer svagheten i dess tillgänglig-
het. Detta problem försöks ibland lösas med olika lagringstek-
niker. Dessa har dock inte visat sig vara ekonomiskt gångbara 
för att flytta energileverans från när den produceras till när den 
konsumeras, till exempel från dag till natt eller, vilket är ännu 
svårare, från sommar till vinter. Här ligger Ripasso Energys 
största, långsiktiga möjlighet då solhybriden producerar pålitlig, 
förnybar elektricitet till ett rimligt pris. 
 
Inom industrin finns på många ställen biprodukter i form av ga-
ser (restgas) som idag bränns upp, utan att energin tas tillvara. 
Globalt bränns restgas varje år med ett mycket högt energiin-
nehåll. Restgas är vanligen av ojämn kvalité, vilket gör att den 
är svår att hantera för motorer baserade på intern förbränning. 
Stirlingmotorn är unik med hög verkningsgrad och extern för-
bränning, vilket gör den i det närmaste okänslig för vilken typ av 
gas som bränns och vilken kvalité det är på den aktuella gasen. 
Ripasso Energys lösning innebär att man kostnadseffektivt kan 
placera dess produkt i anläggningar där förbränning av restgas 
sker. Lösningen innebär också att man minskar koldioxidutsläp-
pen genom minskad elförbrukning vilket är i linje med den ut-
vecklingen som finns i samhället. Bolaget förutspår att man har 
goda förutsättningar att ta en ansenlig marknadsandel. 

B.5 Koncernstruktur Ej tillämplig. Ripasso Energy bedriver all verksamhet och har 
inga dotterbolag. 

B.6 Ägarstruktur Varje aktie i Ripasso Energy medför en (1) röst vid årsstämman. 
Det föreligger såvitt styrelsen känner till, inga aktieägaravtal el-
ler motsvarande avtal mellan existerande eller blivande aktieä-
gare i Bolaget i syfte att skapa gemensamt inflytande över Bo-
laget. Nedan koncentration av företagskontrollen kan ändå vara 
till nackdel för aktieägare som har andra intressen än huvudak-
tieägarna. 
 
Bolaget har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att ga-
rantera att kontrollen inte missbrukas. De regler till skydd för 
minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) 
utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuella miss-
bruk av sin kontroll över ett bolag. I tillägg finns regler på NGM 
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Avsnitt B  – Information om emittenten 

Nordic MTF, bland annat om informationsgivning vars efterlev-
nad övervakas av Bolagets Mentor, Eminova Fondkommission 
AB. 

Största aktieägare per den 29 september 2017 

 

* Förvaltarregistrerade för kunders räkning 
Källa: Euroclear Sweden AB 

Ägare Antal aktier 
Andel av röster och 

kapital 

   

Sven Sahle (privat och 
genom Dagny OÜ) 

28 250 000 46,19 % 

AC Cleantech Growth 
Fund I Holding AB  

13 407 500 21,92 % 

Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ)* 

6 717 521 10,98 % 

Avanza Bank AB* 4 757 578 7,78 % 

Gunnar Larsson (genom 
Estreet AB) 

2 000 000 3,27 % 

Nordnet Bank AB* 1 646 447 2,69 % 

Svenska Handelsbanken 
AB (publ)* 

1 049 213 1,72 % 

Swedbank AB* 750 698 1,23 % 

Nordea Bank AB (publ)* 241 698 0,40 % 

Aktieinvest FK AB* 174 505 0,29 % 

Övriga 2 162 549 3,54 % 

Summa 61 157 709 100% 

B.7 Finansiell inform-
ation i samman-
drag 

Den utvalda historiska finansiella informationen som redovisas 
nedan har för räkenskapsåren 2015 och 2016 hämtats från Bo-
lagets reviderade räkenskaper, upprättade i enlighet med Årsre-
dovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Den utvalda historiska finansiella 
informationen för perioden 1 januari – 30 juni 2017 med jämförel-
sesiffror för samma period 2016 har hämtats från Bolagets halv-
årsrapport perioden 1 januari – 30 juni 2017, upprättad i enlighet 
med BFNAR 2012:1. Halvårsrapporten har ej reviderats eller va-
rit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisorer. 
Kassaflödesanalys för räkenskapsåret 2015 är hämtad från års-
redovisningen för räkenskapsåret 2016, i egenskap av jämförel-
seperiod, och är ej en del av Bolagets reviderade räkenskaper 
för räkenskapsåret 2015. 
 

Resultaträkning i sammandrag 

 

Belopp i kkr 

2017-01-01  

2017-06-30 

(Ej reviderad) 

2016-01-01 

2016-06-30 

(Ej reviderad) 

2016 

(Reviderad) 

2015 

(Reviderad) 

 
    

Rörelsens Intäkter     

Nettoomsättning 
- 

 
517 517 1022 

Aktiverat arbete för 

egen räkning 
15 257 12 448 20 601 21 494 

Övriga rörelseintäkter 253 14 153 8 

Summa intäkter 15 510 12 979 21 271 22 524 

     

Rörelsens kostnader     

Råvaror och förnöden-

heter 
-9 986 -7 406 -12 541 -20 072 

Övriga externa kost-

nader 
-3 257 - 3 250 -8 572 - 3 715 
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Avsnitt B  – Information om emittenten 

Personalkostnader -3 943 -4 778 -8 080 -8 414 

Avskrivningar av ma-

teriella anläggningstill-

gångar 

-30 -188 -256 -728 

Övriga rörelsekostna-

der 
-19 134 - -94 

Summa kostnader -17 235 -15 488 -29 449 -33 023 

Rörelseresultat -1 725 -2 509 -8 178 -10 499 

     

Resultat från finansi-

ella poster 
    

Ränteintäkter och lik-

nande resultatposter 
- - 1 1 

Räntekostnader och 

liknande resultatposter 
- - - -4 942 

Resultat efter finan-

siella poster 
-1 725 -2 509 -8 177 -15 440 

Resultat före skatt -1 725 -2 509 -8 177 -15 440 

     

Skatt på peri-

odens/årets resultat 
- - - - 

Periodens resultat -1 725 -2 509 -8 177 -15 440 

 

Balansräkning i sammandrag 

 
Belopp i kkr 

2017-06-30 

(Ej reviderad) 

2016-06-30 

(Ej reviderad) 

2016-12-31 

(Reviderad) 

2015-12-31 

(Reviderad) 

     

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anlägg-

ningstillgångar 
    

Balanserade utgifter för ut-

vecklingsarbeten  
201 431 178 021 186 194 165 572 

Summa 201 431 178 021 186 194 165 572 

     

Materiella anläggningstill-

gångar 
    

Inventarier, verktyg och in-

stallationer 
184 171 103 359 

Summa 184 171 103 359 

     

Finansiella anläggnings-

tillgångar 
  

  

Andra långfristiga värde-

pappersinnehav 
- - 

n/a n/a 

Summa - - n/a n/a 

     

Summa anläggningstill-

gångar 
201 615 178 192 186 297 165 932 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager m.m.     

Varor under tillverkning 2 782 1 387 1 465 1 153 

Summa 2 782 1 387 1 465 1 153 

     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar - 445 - 469 

Aktuell skattefordran 360 360 233 233 

Övriga fordringar 1 667 949 538 702 

Förutbetalda kostnader  113 138 182 419 

Summa 2 140 1 892 953 1 823 

     

Kassa och bank 10 543 5 380 27 339 1 238 

Summa omsättningstill-

gångar 
15 465 8 659 29 757 4 215 

SUMMA TILLGÅNGAR 217 080 186 851 216 054 170 146 

  

Eget kapital   
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Bundet eget kapital   
  

Aktiekapital 612 523 612 453 

Fond för utvecklingsavgifter 37 403 12 448 20 601 - 

Summa 38 015 12 971 21 213 453 

     

Fritt eget kapital     

Överkursfond 208 175 129 331 208 175 120 266 

Balanserat resultat -36 341 41 306 -11 362 24 643 

Årets resultat -1 725 -2 509 -8 177 -15 440 

Summa 170 109 168 128 188 636 129 470 

Summa eget kapital 208 124 181 099 209 849 129 923 

     

Kortfristiga skulder     

Förskott från kunder 2 375 2 070 2 070 2 520 

Leverantörsskulder 3 450 1 504 2 297 2 223 

Övriga kortfristiga skulder 122 160 102 29 664 

Upplupna kostnader och förut-

betalda intäkter 
3 009 2 018 1 736 5 817 

Summa 8 956 5 752 6 205 40 223 

SUMMA EGET KAPITAL 

OCH SKULDER 
217 080 186 851 216 054 170 146 

 

Kassaflödesanalys i sammandrag 

 

Belopp i kkr 

2017-01-01 

2017-06-30 

(Ej reviderad) 

2016-01-01 

2016-06-30 

(Ej reviderad) 

2016 

(Reviderad) 

2015 

(Ej reviderad) 

     

Den löpande verksam-

heten 
      

Resultat efter finansiella 

poster 
-1 725 -2 509 -8 177 -15 440 

Justeringar för poster 

som inte ingår i kassaflö-

det, m.m. 

30 188 256 728 

Summa -1 695 -2 321 -7 921 -15 184 

Betald inkomstskatt - -127 - - 

Kassaflöde från den lö-

pande verksamheten 

före 

-1 695 -2 448 -7 921 -15 184 

förändringar av rörel-

sekapital 
    

      

Kassaflöde från för-

ändringar i rörelsekapi-

tal 

    

Ökning (-) /Minskning (+) 

av  

Varulager 

-1 316 -234 -312 -91 

Ökning (-) /Minskning (+) 

av rörelsefordringar 
-1 187 59 871 -572 

Ökning (+) /Minskning (-) 

av rörelseskulder 
2 750 -25 943 -4 498 13 384 

Kassaflöde från den lö-

pande verksamheten 
-1 448 -28 566 -11 860 12 721 

      

Investeringsverksam-

heten 
    

Förvärv av immateriella 

anläggningstillgångar 
-15 237 -12 449 -20 621 -21 494 

Förvärv av materiella an-

läggningstillgångar 
-111 - - -38 

Kassaflöde från inve-

steringsverksamheten 
-15 348 -12 449 -20 621 -21 532 
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Finansieringsverksam-

heten 
    

Nyemission - 53 650 88 067 21 000 

Erhållna aktieägartillskott - 36 36 - 

Amortering av lån - -8 529 -29 521 - 

Kassaflöde från finan-

sieringsverksamheten 
- 45 157 58 582 21 000 

Periodens kassaflöde -16 796 4 142 26 101 -2 523 

LIKVIDA MEDEL VID 

PERIODENS BÖRJAN 
27 339 1 238 1 238 3 761 

LIKVIDA MEDEL VID 

PERIODENS SLUT 
10 543 5 380 27 339 1 238 

 
 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 

 

Resultaträkning 

Jämförelse mellan perioderna 1 januari – 30 juni 2017 och 

1 januari – 30 juni 2016 

Bolagets intäkter uppgår till 15 510 kkr (12 979 kkr) och utgörs 

i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 15 257 kkr 

(12 448 kkr). Nettoomsättningen uppgår till 0 kkr (517 kkr) och 

resultat efter finansiella poster redovisas med -1 725 kkr (-2 509 

kkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till övriga 

externa kostnader och personalkostnader. Av personalkostna-

derna har 3 131 kkr (3 950 kkr) aktiverats såsom arbete för egen 

räkning. Vid periodens utgång uppgår de aktiverade utveckl-

ingskostnaderna till 201 431 kkr (178 021 kkr). 

 

Jämförelse mellan räkenskapsåren 2016 och 2015 

Bolagets intäkter uppgår till 21 271 kkr (22 524 kkr) och utgörs 

i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning. Nettoomsätt-

ningen uppgår till 517 kkr (1 022 kkr) och resultat efter finansi-

ella poster redovisas med -8 177 kkr (-15 440 kkr). Det negativa 

resultatet är till stor del hänförligt till övriga externa kostnader 

och personalkostnader. Vid räkenskapsårets utgång uppgår de 

aktiverade utvecklingskostnaderna till 186 194 kkr (165 572 

kkr). 

 

Kassaflöde  

Jämförelse mellan perioderna 1 januari – 30 juni 2017 och 
1 januari – 30 juni 2016 
Bolagets kassaflöde uppgår till -16 796 kkr (4 142 kkr). De lik-

vida medlen uppgick på balansdagen till 10 543 kkr (5 380 kkr). 

Det negativa kassaflödet är till stor del hänförligt till kostnader 

för produktutveckling, vilka har aktiverats. 

 

Jämförelse mellan räkenskapsåren 2016 och 2015 

Bolagets kassaflöde uppgår till 26 101 kkr (-2 523 kkr). De lik-

vida medlen uppgick på balansdagen till 27 339 kkr (1 238 kkr). 

Det positiva kassaflödet är till stor del hänförligt till den nyemiss-

ion som föregick börsnoteringen av Ripasso Energys aktie. Ny-

emissionen tillförde bolaget sammanlagt 29 201 kkr, inklusive 

kvittningar och exklusive emissionskostnader, och innebar att 

bolaget vid årets slut hade 3 268 aktieägare. 
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Finansiell ställning 

30 juni 2017 jämfört med 30 juni 2016 
Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 208 124 kkr 
(181 099 kkr). Under perioden har sammanlagt -1 725 kkr vilket 
är periodens resultat, minskat bolagets egna kapital. Resultatet 
är främst föranlett av kostnader för framtagning av koncept för 
PWR BLOK 400-F samt initiala tester av stirlingmotorernas 
funktionalitet för förbränning av restgas. På balansdagen finns 
61 157 709 utestående aktier med ett kvotvärde om 0,01 kr. Bo-
lagets kortfristiga skulder uppgick på balansdagen till 8 956 kkr 
(5 752 kkr). 
 

31 december 2016 jämfört med 31 december 2015 

Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 209 849 kkr 

(129 923 kkr). Under året har sammanlagt 88 103 kkr, efter hän-

syn tagen till emissionskostnader, tillförts bolagets egna kapital 

genom nyemissioner. På balansdagen finns 61 157 709 utestå-

ende aktier med ett kvotvärde om 0,01 kr. Bolagets kortfristiga 

skulder uppgick på balansdagen till 6 205 kkr (40 223 kkr). 

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

Utöver lån lämnat till Bolaget från Dagny OÜ om 7,5 MSEK, har 
Bolaget lanserat en ny produkt, PWR BLOK 400-F, för förbrän-
ning av restgas, vilket lanserades den 28 september 2017.  
 
Den 1 november 2017 beslutade styrelsen med stöd av ett be-
myndigande att emittera högst 18 347 312 aktier, vilket om 
emissionen fulltecknas tillför Bolaget ca 91,7 MSEK före emiss-
ionskostnader. Kapitalet aves användas för att förstärka sats-
ningen på PWR BLOK. 
 
Inga andra väsentliga förändringar har skett avseende Bolagets 
finansiella situation efter den 30 juni 2017. 

B.8 Utvald proforma-
redovisning 

Ej tillämplig. Bolaget har inte upprättat någon proformaredovis-
ning. 

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Bolaget har inte lämnat någon resultatprognos. 

B.10 Anmärkningar från 
Bolagets revisor 

Revisionsberättelsen 2015 avviker från standardformulering. 
Såsom övrig upplysning upplystes om att revisionen har ge-
nomförts av annan revisor än vid revisionen av årsredovisning 
2014. Upplysning av särskild betydelse lämnades avseende att 
Bolagets framtida verksamhet var avhängig av att finansiering 
erhålls. 

B.11 Otillräckligt rörel-
sekapital 

Bolaget gör bedömningen att det i dagsläget inte har tillräckligt 
rörelsekapital för de aktuella behoven under den kommande 
tolvmånadersperioden. Bolaget har mottagit ett brygglån från 
Dagny OÜ om 7,5 MSEK för att säkerställa Bolagets finansie-
ring tills Nyemissionen genomförts. Bolaget bedömer att under-
skottet i rörelsekapital för den kommande tolvmånaderspe-
rioden uppgår till ca 35 MSEK. Rörelsekapitalbehovet bedöms 
uppkomma i december 2017. Vid fulltecknande i Nyemissionen 
tillförs Bolaget cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader. Av 
dessa utgår ca 7,7 MSEK, inklusive ränta, genom kvittning av 
lån till Dagny OÜ. Efter ett fulltecknande i Nyemissionen krävs 
det att Bolaget tillförs ytterligare ca 10 MSEK, för att säkerställa 
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rörelsekapitalbehovet under den kommande tolvmånaderspe-
rioden. 
 
I samband med Nyemissionen har Bolaget ingått avtal om teck-
ningsåtaganden och emissionsgarantier med Huvudägaren och 
Miura Holding Limited motsvarande 100 procent av emissions-
beloppet. Dessa avtal är endast delvis säkerställda genom 
pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang. 
 
Den 1 november 2017 har Bolagets styrelse beslutat om en ny-
emission av högst 18 347 312 aktier, vilket om emissionen full-
tecknas, kommer tillföra Bolaget ca 91,7 MSEK före emissions-
kostnader under  det fjärde kvartalet 2017 (”Aktieemissionen”). 
Aktiemissionen omfattas av teckningsförbindelser till ett sam-
manlagt belopp om ca 58 MSEK.  
 
Om Nyemissionen, trots utställda garanti- och teckningsåtagan-
den, inte fulltecknas och Bolaget misslyckas med att inhämta 
ytterligare kapital, genom Aktieemissionen, eller på annat sätt, 
skulle detta resultera i att verksamheten skulle behöva bedrivas 
i lägre takt än beräknat samt att Bolaget skulle behöva se över 
sin organisation och kostnadsstruktur. 

B.17 Kreditvärdighets-
intyg 

Ej tillämplig. Varken Bolaget eller konvertiblerna har något kre-
ditvärdighetsbetyg. 

 

Avsnitt C – Värdepapperen 

C.1 Slag av värde-
papper 

Erbjudandet omfattar konvertibler med ISIN-koden 
SE0010494732. 

C.2 Valuta Konvertiblerna är denominerade i svenska kronor (”SEK”). 

C.3 Aktier som är 
emitterade 

Per dagen för prospektet uppgår Bolagets registrerade aktie-
kapital till 611 577,09 SEK, fördelat på 61 157 709 aktier, en-
var med ett kvotvärde om cirka 0,01 SEK. Samtliga emitte-
rade aktier är fullt inbetalda. 

C.5 Eventuella över-
låtelseinskränk-
ningar 

Ej tillämplig. Konvertiblerna är fritt överlåtbara. 

C.7 Utdelningspolicy I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och 
beslutas av årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och 
bolagsordningen. Någon utdelning avses inte att lämnas de 
närmsta fem åren. Någon utdelning har inte lämnats under de 
senaste två räkenskapsåren 2015 och 2016. 
 
I övervägandet om förslag till utdelning för framtiden kommer 
styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verk-
samhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och 
förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga 
begränsningar och andra väsentliga faktorer. 

C.8 Rättigheter som 
sammanhänger 
med Konver-
tiblerna 

Fordran på kapital och ränta ska i händelse av Bolagets likvi-
dation eller konkurs medföra rätt till betalning ur Bolagets till-
gångar efter Bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsi-
des (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte 
uttryckligen är efterställda detta lån.  
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Om räntebelopp och/eller Lånet förfallit till betalning och förslår 
inte medel som inbetalats av Bolaget till full betalning därav, 
ska medlen – pro rata – i första hand användas till betalning av 
räntan och i andra hand till amortering på Lånet. 

C.9 Ränta och andra 
villkor 

De konvertibla skuldförbindelserna löper med en ränta om 10 
procent årligen. Räntan ska betalas ut kvartalsvis i efterskott 
den 31 december, 31 mars, 30 juni och 30 september varje år. 
Ränta förfaller till betalning första gången den 31 mars 2018 
och slutligen på Slutförfallodagen den 30 november 2019. 
Räntan ska beräknas på grundval av ett år om 360 dagar som 
består av tolv månader med 30 dagar vardera och i händelse 
av en ofullständig månad, det faktiskt antal dagar som förflutit. 
 
Konvertiblerna kan konverteras till stamaktier i bolaget. Kon-
vertibelinnehavaren har rätt att påkalla konvertering från och 
med den 1 oktober 2019 fram till och med den 18 november 
2019. Konverteringskursen uppgår till 5 kronor per aktie. Vid 
konvertering bortfaller rätten till ränta från tiden från närmast 
föregående ränteförfallodag till dess att konvertering sker. 
 
Lånet förfaller i sin helhet till betalning den 30 november 2019 
om inte konvertering skett dessförinnan. 

C.10 Information om 
räntebetalningar 
som baseras på 
derivatinslag 

Ej tillämplig. Konvertiblerna löper med fast ränta. 

C.11 Upptagande till 
handel 

Bolaget kommer ansöka om notering av Konvertiblerna på 
NGM Nordic MTF, som är en handelsplattform och ej reglerad 
marknad. Konvertiblerna beräknas upptas till handel i decem-
ber 2017. 

C.22 Underliggande in-
strument 

Aktierna i Ripasso Energy är denominerade i SEK och har 
emitterats i enlighet med svensk rätt och ägarnas rättigheter 
förknippade med aktierna kan endast ändras i enlighet med de 
förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Samt-
liga aktier äger lika rätt (en röst per aktie) till Bolagets tillgångar 
och vinst.  
 
Aktierna är fritt överlåtbara och handlas sedan den 28 novem-
ber 2016 på NGM Nordic MTF under kortnamnet RISE MTF 
med ISIN-kod SE0009143993. 
 
Ripasso Energys aktiekapital uppgår till 611 577,09 SEK för-
delat på totalt 61 157 709 aktier. Kvotvärdet per aktie är 0,01 
SEK. Det finns inga aktier i Bolaget som inte representerar ka-
pitalet och Bolaget innehar inga egna aktier. 

 

Avsnitt D – Risker  

D.1 Huvudsakliga ris-
ker specifika för 
emittenten 

En investering i Bolaget är förenad med risk. Vid bedömningen 
av Bolagets framtida utveckling är det av stor vikt att potentiella 
investerare överväger all information som lämnas i detta Pro-
spekt, i synnerhet de riskfaktorer som nämns nedan och som 
beskriver vissa av de risker som förknippas med en investering 
i Bolaget. Var och en av dessa riskfaktorer kan, om de inträffar, 
ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, resul-
tat, finansiella ställning och framtidsutsikter. Riskfaktorerna 
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som beskrivs är inte rangordnade efter betydelse och utgör inte 
heller en heltäckande beskrivning av alla de risker Bolaget kan 
ställas inför. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är 
kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande inte anser 
vara väsentliga, kan också komma att utvecklas till faktorer 
som kan ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksam-
het, resultat eller finansiella ställning.  
 
Riskfaktorer specifika för emittenten 
 

Finansiering och framtida kapitalbehov 

Bolaget kan, beroende på verksamhetens utveckling i stort, 
komma att behöva ytterligare kapital för att förvärva tillgångar 
eller för att vidareutveckla tillgångarna på för Bolaget god-
tagbart kommersiella villkor. Förutsättningarna för framtida 
finansiering kommer bero på hur Bolaget verksamhet ut-
vecklas, men också av andra faktorer som ligger utanför 
Bolagets kontroll, så som den makroekonomiska utvecklingen 
och kapitalmarknadens vilja att finansiera bolag i det segment 
Bolaget tillhör. Om Bolaget inte kan erhålla tillräcklig finans-
iering kan omfattningen av Bolagets verksamhet begränsas, 
vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verk-
samhet, finansiella ställning och resultat. 
 

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare 

Inom Ripasso Energy finns nyckelpersoner vilka är viktiga för 
en framgångsrik utveckling av Bolagets verksamhet. Ripasso 
Energy är beroende av kvalificerad och motiverad personal 
inom alla funktioner. Det är av stor vikt att Bolaget lyckas locka 
till sig och behålla nyckelpersonal samt att dessa upplever 
Ripasso Energy som en stimulerande arbetsgivare. Om 
sådana nyckelpersoner och medarbetare skulle lämna Bolaget 
skulle detta ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet. 
 

Beroende av samarbetspartnern Horizon 

Bolagets för närvarande viktigaste projekt bedrivs på Sicilien i 
Italien. Bolaget bedriver projektet tillsammans med ett 
Italienskt bolag som heter Horizon S.R.L. Horizon ska hantera 
utveckling, färdigställande och finansiering av projektet. Det 
skulle vara svårt för Bolaget att ersätta Horizon med en annan 
samarbetspartner utan att det medförde negativa konsek-
venser för projektet. Det är därför viktigt för Bolaget att Horizon 
fullgör sina åtaganden mot Bolaget för projektets fullgörande. 
Om det inte sker riskerar projektet försenas, fördyras eller inte 
genomföras alls, vilket skulle ha negativa konsekvenser för 
Bolagets verksamhet.  
 

Beroende av ferrokromindustrin  

Bolagets applikation för tillvaratagande av energi vid restgas-
förbränning, PWR BLOK 400-F, marknadsförs i dagsläget pri-
märt mot ferrokromindustrin, vilken främst finns i Sydafrika och 
Kina. Ferrokrom är en legering av krom och järn som används 
inom industrin. Sydafrika och Kina är tillväxtmarknader, vilket 
innebär en ökad politisk risk, jämfört med mer utvecklade eko-
nomier. Ferrokromindustrin är vidare kapitalintensiv och intäk-
terna är volatila, vilket utgör en utmaning för producenterna av 
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ferrokrom. Om förutsättningarna för ferrokromproduktion i Syd-
afrika eller Kina försämras eller om ferrokrommarknaden för-
sämras kraftigt finns det risk att möjligheterna att sälja PWR 
BLOK 400-F försämras, vilket kan komma att ha negativ inver-
kan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.  
 

Garantiutfästelser och produktansvar 

Bolagets försäljning av stirlingmotorer sker med utfästelser om 
leverenstid och prestanda. Om Bolaget inte lyckas leverera 
stirlingmotorerna i tid eller om deras prestanda inte uppfyller 
de utfästelser som Bolaget gjort kan Bolaget komma att bli 
skyldig att ersätta motparter för skada upp till, i förekommande 
fall, tillämpliga ansvarsbegränsningsnivåer. För det fall 
Bolagets produkter orsakar skada kan den eller de som 
drabbas av skadan komma att rikta anspråk mot Bolaget enligt 
bestämmelser om produktansvar. Om garantianspråk eller 
produktansvar aktualiseras och detta inte fullt ut täcks av 
Bolagets försäkring eller regressmöjlighet kan Bolagets 
finansiella ställning påverkas negativt. 
 

Åtagande i samband med försäljning PWR BLOK 400-F 

Bolaget har för avsikt att sälja PWR BLOK 400-F med villkor 
avseende de första sju enheterna av innebörden att Bolaget 
vid köparens anmodan åtar sig att återköpa produkten efter 24 
månader från leverans, för ett pris som motsvarar köparens 
anförskaffningskostnad med avdrag för realiserade kostnads-
besparingar under tidpunkten från leverans till återköp. Om en 
hög andel av köparna påkallar återköpsrätten kan det komma 
att påverka Bolagets verksamhet och finansiella ställning ne-
gativt.   

D.3 Huvudsakliga ris-
ker specifika för 
värdepapperen 

Riskfaktorer specifika för värdepapperen 
 

Risk att konvertiblerna inte återbetalas 

Konvertiblerna förfaller till betalning den 30 november 2019 
med möjlighet för konvertibelinnehavarna att konvertera sina 
fordringar till aktier från och med den 1 oktober 2019 fram till 
och med den 18 november 2019. I den mån konvertering till 
aktier inte har skett på förfallodagen och Bolaget saknar 
tillräckliga ekonomiska resurser, finns det en risk att Bolaget 
inte kan uppbringa kapital för återbetalning av konvertiblerna.  
 

Efterställning i händelse av konkurs 

Det konvertibla förlagslån som upptas av Bolaget genom 
utgivande av konvertibler i Nyemissionen är ett efterställt lån. 
Detta medför att för det fall Bolaget går i likvidation, konkurs 
eller offentligt ackord kommer konvertibelinnehavarna erhålla 
betalning efter Bolagets icke efterställda förpliktelser och 
jämsides med andra efterställda förpliktelser som inte 
uttryckligen är efterställda det konvertibla förlagslånet. Kon-
vertibelinnehavarna kan således komma att förlora hela eller 
delar av det till Bolaget utlånade kapitalet för det fall Bolaget 
skulle bli föremål för någon sådan händelse som anges ovan. 
 

Villkorsändringar och uppsägning 



15  

Avsnitt D – Risker  

Konvertibelinnehavare som tillsammans representerar en tion-
del av utestående konvertibler, har rätt att kalla till ett möte för 
konvertibelinnehavare, i enlighet med villkoren för konvert-
iblerna. Beslut om villkorsändringar eller uppsägning kan fattas 
vid detta möte, om det biträds av konvertibelinnehavarare som 
tillsammans representerar minst hälften av det nominella 
beloppet av utestående konvertibler. För beslut som skärper 
Bolagets åtaganden, krävs samtycke från Bolaget.  
 
För konvertibelinnehavarnas uppsägning av konvertiblerna 
krävs en uppsägningsgrund, i enlighet med villkoren för 
konvertiblerna. Sedvanliga uppsägningsgrunder följer av 
villkoren, såsom exempelvis bristande eller inställda ränte-
betalningar, eller att Bolaget träder i obestånd eller får 
svårigheter att löpande uppfylla sina betalningsförpliktelser. 
Utöver dessa uppsägningsgrunder, åtar sig Bolaget att tillse att 
Bolagets kassa- och banktillgångar inte vid någon tidpunkt 
under konvertiblernas löptid understiger 5 000 000 SEK. 
 
Beslut som fattas vid mötet binder samtliga konvertibel-
innehavare. Tidsfristen för kallelse till mötet är fem bankdagar 
från det att Bolaget mottagit begäran om sammankallande till 
mötet. Mötet ska därefter hållas inom fem till 20 bankdagar från 
kallelsens utfärdande.  
 
Det finns en risk att en majoritet som tillsammans represent-
erar minst hälften av det nominella beloppet av utestående 
konvertibler fattar beslut om villkorsändringar eller uppsägning, 
som kan vara till nackdel för andra konvertibelinnehavare. Det 
finns även en risk att en konvertibelinnehavare inte har 
möjlighet att iaktta de tidsfrister för sammankallande till möte 
för konvertibelinnehavare, och därmed inte ges möjlighet att 
påverka de beslut som fattas vid mötet. 
 

Ägare med betydande inflytande 

Huvudägaren innehar 46,2 procent av aktierna och rösterna i 
Bolaget. Huvudägaren har därmed möjlighet att utöva ett 
väsentligt inflytande i ärenden som kräver godkännande av 
aktieägarna på bolagsstämma och kan också komma att ha 
möjlighet att förhindra ett kontrollägarskifte i Bolaget. Denna 
ägarkoncentration kan vara till nackdel för aktieägare som har 
andra intressen än Huvudägaren. Även andra ägare kan 
komma att inneha eller senare skaffa sig innehav av sådan 
storlek att det kan ha betydelse för inflytandet över Bolaget. 

 

Avsnitt E – Erbjudandet  

E.2b Bakgrund och motiv Bolaget bedömer att erbjudandet är ett bra sätt att stärka 
Bolaget finansiella position och tillförda medel för att möj-
liggöra Bolagets fortsatta drift.  
 
Nettolikviden beräknas uppgå till ca 24,5 MSEK. Av detta 
avses i första hand ca 7,7 MSEK användas för reglering 
av skuld till Dagny OÜ. Ca 12,6 MSEK av nettolikviden av-
ses i andra hand att användas för färdigställande av leve-
rans av Bolagets hybridiserade stirlingmotor under 2018 
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och ca 4,2 MSEK avses i tredje hand att användas till för-
beredelser för kommande leveranser av PWR BLOK 400-
F. Nettolikviden anses i sin helhet erforderlig för att åstad-
komma dessa delmål. 

E.3 Former och villkor Extra bolagsstämman den 7 september 2017 beslutade 
om en emission av upp till 61 157 709 konvertibla skulde-
brev med företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag.  
 
Den som på avstämningsdagen den 2 november 2017 är 
registrerad som aktieägare i Bolaget hos Euroclear Swe-
den AB äger företrädesrätt att teckna Konvertibel. Varje 
aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) inne-
havd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av 
en (1) konvertibel skuldförbindelse till ett nominellt värde 
av 0,41 SEK. Teckning av konvertibler ska ske under pe-
rioden från och med 6 november 2017 till och med den 24 
november 2017. Bolaget kan inte avbryta emissionen efter 
det att teckningstiden har påbörjats. 
 
Konverteringskursen är 5 kronor per aktie och konverter-
ing kan ske mellan 1 oktober 2019 och 18 november 2019. 
Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 50 
149,32 kronor och antalet aktier i Bolaget kan högst ökas 
med 5 014 932 aktier vid fullteckning samt konvertering. 

E.4 Intressen och eventu-
ella intressekonflikter 

Huvudägaren, genom Dagny OÜ, har genom en teck-
ningsförbindelse åtagit sig att teckna Konvertibler i Nye-
missionen motsvarande sitt aktieinnehav. Ingen ersättning 
utgår till aktieägaren för detta teckningsåtagande. Därutö-
ver har aktieägaren Miura Holding Limited genom en 
emissionsgaranti förbundit sig att vid behov teckna reste-
rande Konvertibler, som inte tecknats med eller utan stöd 
av teckningsrätter, upp till Nyemissionens högsta belopp. 
För detta garantiåtaganden utgår ingen ersättning från Bo-
laget. Utöver dessa aktieägares intresse att Nyemissionen 
kan genomföras framgångsrikt finns inga ekonomiska eller 
andra intressen i Nyemissionen.  
 
Det föreligger ingen intressekonflikt mellan någon av sty-
relseledamöternas eller den ledande befattningshavarens 
plikter gentemot Bolaget, deras privata intressen och/eller 
andra plikter. Det föreligger inte heller några familjeband 
mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befatt-
ningshavare. 
 
Eminova Fondkommission AB samt agerar emissionsinsti-
tut i samband med Nyemissionen. Advokatfirman Törn-
gren Magnell KB är Bolagets juridiska rådgivare i samband 
med Nyemissionen. Eminova Fondkommission AB och 
Advokatfirman Törngren Magnell KB erhåller en på för-
hand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med 
Nyemissionen. Därutöver har Eminova Fondkommission 
AB och Advokatfirman Törngren Magnell KB inga ekono-
miska eller andra intressen i Nyemissionen. 
 
Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan 
ovan nämnda parter som, enligt vad som anges ovan, har 
ekonomiska eller andra intressen i Nyemissionen. 
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E.7 Kostnader som 
åläggs investerare 

Ej tillämplig. Bolaget ålägger inte investerare några kost-
nader. 
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RISKFAKTORER 
 
En investering i Bolaget är förenad med risk. Vid bedömningen av Bolagets framtida utveckling är 
det av stor vikt att potentiella investerare överväger all information som lämnas i detta Prospekt, i 
synnerhet de riskfaktorer som nämns nedan och som beskriver vissa av de risker som förknippas 
med en investering i Bolaget. Var och en av dessa riskfaktorer kan, om de inträffar, ha en väsentlig 
negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat, finansiella ställning och framtidsutsikter. Riskfak-
torerna som beskrivs är inte rangordnade efter betydelse och utgör inte heller en heltäckande be-
skrivning av alla de risker Bolaget kan ställas inför. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte 
är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande inte anser vara väsentliga, kan också komma 
att utvecklas till faktorer som kan ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat 
eller finansiella ställning. 
 

Riskfaktorer specifika för emittenten 

 

Finansiering och framtida kapitalbehov 

Bolaget kan, beroende på verksamhetens utveckling i stort, komma att behöva ytterligare kapital 
för att förvärva tillgångar eller för att vidareutveckla tillgångarna på för Bolaget godtagbart 
kommersiella villkor. Förutsättningarna för framtida finansiering kommer bero på hur Bolaget 
verksamhet utvecklas, men också av andra faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll, så som 
den makroekonomiska utvecklingen och kapitalmarknadens vilja att finansiera bolag i det 
segment Bolaget tillhör. Om Bolaget inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan omfattningen av 
Bolagets verksamhet begränsas, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
 

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare 

Inom Ripasso Energy finns nyckelpersoner vilka är viktiga för en framgångsrik utveckling av 
Bolagets verksamhet. Ripasso Energy är beroende av kvalificerad och motiverad personal inom 
alla funktioner. Det är av stor vikt att Bolaget lyckas locka till sig och behålla nyckelpersonal samt 
att dessa upplever Ripasso Energy som en stimulerande arbetsgivare. Om sådana nyckel-
personer och medarbetare skulle lämna Bolaget skulle detta ha en negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet. 
 

Beroende av samarbetspartnern Horizon 

Bolagets för närvarande viktigaste projekt bedrivs på Sicilien i Italien. Bolaget bedriver projektet 
tillsammans med ett Italienskt bolag som heter Horizon S.R.L. (”Horizon”). Horizon ska hantera 
utveckling, färdigställande och finansiering av projektet. Det skulle vara svårt för Bolaget att 
ersätta Horizon med en annan samarbetspartner utan att det medförde negativa konsekvenser 
för projektet. Det är därför viktigt för Bolaget att Horizon fullgör sina åtaganden mot Bolaget för 
projektets fullgörande. Om det inte sker riskerar projektet försenas, fördyras eller inte genomföras 
alls, vilket skulle ha negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet.  
 

Beroende av ferrokromindustrin  

Bolagets applikation för tillvaratagande av energi vid restgasförbränning, PWR BLOK 400-F, 
marknadsförs i dagsläget primärt mot ferrokromindustrin, vilken främst finns i Sydafrika och Kina. 
Sydafrika och Kina är tillväxtmarknader, vilket innebär en ökad politisk risk, jämfört med mer ut-
vecklade ekonomier. Ferrokromindustrin är vidare kapitalintensiv och intäkterna är volatila, vilket 
utgör en utmaning för producenterna av ferrokrom. Om förutsättningarna för ferrokromproduktion 
i Sydafrika eller Kina försämras eller om ferrokrommarknaden försämras kraftigt finns det risk att 
möjligheterna att sälja PWR BLOK 400-F försämras, vilket kan komma att ha negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet och finansiella ställning.  
 

Garantiutfästelser och produktansvar 

Bolagets försäljning av stirlingmotorer sker med utfästelser om leverenstid och prestanda. Om 
Bolaget inte lyckas leverera stirlingmotorerna i tid eller om deras prestanda inte uppfyller de 
utfästelser som Bolaget gjort kan Bolaget komma att bli skyldig att ersätta motparter för skada 
upp till, i förekommande fall, tillämpliga ansvarsbegränsningsnivåer. För det fall Bolagets 
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produkter orsakar skada kan den eller de som drabbas av skadan komma att rikta anspråk mot 
Bolaget enligt bestämmelser om produktansvar. Om garantianspråk eller produktansvar 
aktualiseras och detta inte fullt ut täcks av Bolagets försäkring eller regressmöjlighet kan Bolagets 
finansiella ställning påverkas negativt. 
 

Åtagande i samband med försäljning PWR BLOK 400-F 

Bolaget har för avsikt att sälja PWR BLOK 400-F med villkor avseende de första sju enheterna 
av innebörden att Bolaget vid köparens anmodan åtar sig att återköpa produkten efter 24 måna-
der från leverans, för ett pris som motsvarar köparens anförskaffningskostnad med avdrag för 
realiserade kostnadsbesparingar under tidpunkten från leverans till återköp. Om en hög andel av 
köparna påkallar återköpsrätten kan det komma att påverka Bolagets verksamhet och finansiella 
ställning negativt.  
 

Regelförändringar i Italien 

Horizon-projektets ekonomiska bärighet baseras på att den italienska staten garanterar en hög 
så kallad ”feed in tariff” för Bolagets CSP-teknologi (Concentrated Solar Power). Om den 
italienska staten skulle sluta garantera eller väsentlig minska ”feed in tariff” jämfört med vad som 
gäller i dagsläget skulle den ekonomiska bärigheten försämras, vilket skulle medföra negativa 
konsekvenser för projektet. Om det sker riskerar projektet att försenas eller inte genomföras alls, 
vilket skulle ha negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet. 
 

Beroende av Sibbhultsverken 

Bolagets stirlingmotor tillverkas i Sibbhultsverken i Sverige. Bolaget bedömer det svårt att på kort 
sikt hitta en annan leverantör av motorer. Om produktionsanläggningen i Sibbhult skulle slås ut, 
t ex till följd av en brand eller ett sabotage, skulle det medföra risk för försening och fördyring av 
Bolagets projekt. Om det sker skulle det ha negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet. 
 

Förskott i samband med avslutat projekt i Namibia 

Bolagets avslutade Keetmanshoop-projekt i Namibia var avsett att delvis finansieras med 
stödpengar från ”The Energy and Environment Partnership” (”EEP”), vilket är ett stödprogram 
med syfte att utveckla förnybar energiteknik i Sydostasien och Afrika. Programmet finansieras av 
Finlands utrikesdepartment samt engelska och holländska myndigheter. Bolagets dåvarande 
lokala samarbetspartner för projektet, det sydafrikanska bolaget Basil Read Energy Ltd (”BRE”) 
har tidigare ansökt om och beviljats ett bidrag under EEP och en förskottsbetalning om 250 000 
euro har genomförts. BRE har därefter, efter avdrag för växling- och valutakostnader, överfört 
221 558 euro till Bolaget som har bokförts som ett förskott. Eftersom Keetmanshoop-projektet 
inte genomförts kan EEP komma att återkräva förskottet från BRE. BRE kan då i sin tur komma 
att rikta krav mot Bolaget om motsvarande belopp. Bolaget anser att Bolaget inte är 
återbetalningsskyldigt, men det kan inte uteslutas att Bolaget i ett sådant läge blir skyldig att 
återbetala förskottet. Om det sker skulle förskottet inte kunna intäktsföras och återbetalningen 
skulle ha negativ kassaflödespåverkan för Bolaget, vilket skulle vara negativt för Bolagets 
verksamhet. 
 

Konkurrerande produkter 

Bolaget är verksamt på en konkurrensutsatt marknad där utvecklingen går fort. Produktutveckling 
och innovation av andra aktörer kan resultera i att det kommer fram produkter och tekniker som 
har bättre egenskaper än Bolagets produkter. Om Bolaget inte förmår upprätthålla konkurrens-
kraften på Bolagets produkter kan det få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets finansiella 
ställning och resultat.  
 

Elprisutvecklingen 

Elen från Bolagets solhybrid kommer primärt från en förnybar energikälla. I kombination med att 
den är tillgänglig dygnet runt, till den effekt kunden önskar och på platser som kan ligga utanför 
befintliga elnät, gör detta att Bolaget bedömer att solhybriden kommer att vara intressant för 
kommersiellt bruk även om produktionskostnaden ligger på en nivå som inte gör elen lönsam att 
sälja till så kallat spotpris på de marknader Bolaget är verksamt. Bolagets förmåga att sälja 
solhybrider för kommersiellt bruk kommer emellertid över tiden att påverkas av den allmänna 
elprisutvecklingen. Om det allmänna elpriset går ner och etablerar sig på en väsentligt lägre nivå 
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än i dagsläget kan priset för elen som produceras av solhybriden komma att anses oattraktivt, 
vilket innebär att det kan komma ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet. 
 

Valutarisker 

Ripasso Energy bedöms framöver komma att ha merparten av intäkterna i utländska valutor, 
framförallt euro, medan väsentliga kostnader, framförallt personalkostnader är i svenska kronor. 
Detta innebär att kursfluktuationer mellan euron och svenska kronan kan komma att påverka 
resultatet negativt. 
 

Riskfaktorer specifika för värdepapperen 

 

Marknadsplats  

En investering i ett bolag som handlas på NGM Nordic MTF är mer riskfylld än en investering i ett 
börsnoterat bolag som är noterat på en reglerad marknad. NGM Nordic MTF har inte samma 
juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på NGM Nordic MTF regleras av ett särskilt 
regelverk och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. 
 

Volatilitet på värdepappersmarknaden 

Värdepappersmarknaden är mycket volatil. En potentiell investerare bör vara medveten om att 
en investering i värdepapper är förknippad med en hög grad av risk och det finns en risk att 
kurserna för dessa värdepapper inte utvecklas i en gynnsam riktning. Det finns därför en risk att 
en investerare får tillbaka det investerade kapitalet. Utöver Bolagets resultat är värdet på Bolagets 
värdepapper beroende av flera faktorer som Bolaget inte kan påverka såsom det ekonomiska 
klimatet, marknadsräntor, kapitalflöden, politisk osäkerhet eller marknadsbeteenden. 
 

Risk att konvertiblerna inte återbetalas 

Konvertiblerna förfaller till betalning den 30 november 2019 med möjlighet för konvertibel-
innehavarna att konvertera sina fordringar till aktier från och med den 1 oktober 2019 fram till och 
med den 18 november 2019. I den mån konvertering till aktier inte har skett på förfallodagen och 
Bolaget saknar tillräckliga ekonomiska resurser, finns det en risk att Bolaget inte kan uppbringa 
kapital för återbetalning av konvertiblerna.  
 

Kursutveckling och likviditet 

En potentiell investerare i Nyemissionen bör iaktta att en sådan investering är förknippad med 
risker. Den framtida kursutvecklingen för de konvertibler som ges ut i Nyemissionen kan vara 
negativ. Värdet på konvertiblerna, kan komma att falla bland annat till följd av att konvertibler 
avyttras på marknaden i osedvanlig utsträckning eller till följd av förväntningar om att sådana 
avyttringar kommer att ske eller annars som en konsekvens av eller i relation till Nyemissionen. 
 
Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel på NGM Nordic MTF av de konvertibler 
som ges ut i Nyemissionen. Det finns dock en risk att en god likviditet i handeln inte kommer att 
etableras. Begränsad likviditet kan bidra till att fluktuationerna i kursen för konvertiblerna förstärks. 
Vidare kan begränsad likviditet medföra problem för enskilda innehavare att avyttra sina 
konvertibler. Det finns således en risk att konvertibler i Bolaget kan säljas till ett för innehavaren 
godtagbart pris, eller överhuvudtaget, vid någon tidpunkt. 
 

Begränsat skydd mot utspädning 

För det fall Bolaget genomför vissa åtgärder under konvertiblernas löptid, t.ex. fondemission, 
sammanläggning eller uppdelning av aktierna eller emission av aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna, ska omräkning av konverteringskursen ske i 
enlighet med vad som anges i de fullständiga konvertibelvillkoren. Det finns emellertid inte några 
bestämmelser i de fullständiga konvertibelvillkoren som anger att omräkning ska ske vid varje 
åtgärd av Bolaget eller annan händelse som kan påverka värdet av aktierna i Bolaget. Sådana 
beslut eller händelser, vilka inte föranleder omräkning av konverteringskursen, kan därmed 
påverka värdet på konvertiblerna negativt. 
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Efterställning i händelse av konkurs 

Det konvertibla förlagslån som upptas av Bolaget genom utgivande av konvertibler i Nyemis-
sionen är ett efterställt lån. Detta medför att för det fall Bolaget går i likvidation, konkurs eller 
offentligt ackord kommer konvertibelinnehavarna erhålla betalning efter Bolagets icke efterställda 
förpliktelser och jämsides med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda 
det konvertibla förlagslånet. Konvertibelinnehavarna kan således komma att förlora hela eller 
delar av det till Bolaget utlånade kapitalet för det fall Bolaget skulle bli föremål för någon sådan 
händelse som anges ovan. 
 

Teckningsrätter och betalda tecknade konvertibler 

Den som på avstämningsdagen i Nyemissionen är registrerad som aktieägare i Bolaget erhåller 
teckningsrätter i relation till sitt befintliga aktieinnehav. Teckningsrätterna förväntas ha ett 
ekonomiskt värde, som endast kan komma innehavaren till del om denne antingen utnyttjar dem 
för teckning av konvertibler i Nyemissionen senast den 24 november 2017 eller säljer dem senast 
den 22 november 2017. Efter den 24 november 2017 kommer, utan avisering, outnyttjade 
teckningsrätter att bokas bort från innehavarens VP-konto, varvid innehavaren går miste om det 
förväntade ekonomiska värdet för teckningsrätterna. 
 
Både teckningsrätterna och de betalda tecknade konvertibler (”BTU”) som, efter erlagd betalning, 
bokas in på VP-konto tillhörande dem som tecknat konvertibler i Nyemissionen kommer att vara 
föremål för tidsbegränsad handel på NGM Nordic MTF. Det finns en risk att god likviditet inte 
kommer att etableras i dessa instrument, vilket kan medföra problem för enskilda innehavare att 
avyttra sina teckningsrätter och/eller BTU. En begränsad likviditet kan också komma att förstärka 
fluktuationerna i marknadspriset för teckningsrätter och/eller BTU. Det finns även en risk att en 
korrekt och rättvisande prisbild aldrig kommer att etableras för dessa instrument. 
 

Ägare med betydande inflytande 

Huvudägaren innehar 46,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Huvudägaren har därmed 
möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i ärenden som kräver godkännande av aktieägarna på 
bolagsstämma och kan också komma att ha möjlighet att förhindra ett kontrollägarskifte i Bolaget. 
Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än 
Huvudägaren. Även andra ägare kan komma att inneha eller senare skaffa sig innehav av sådan 
storlek att det kan ha betydelse för inflytandet över Bolaget. 
 

Villkorsändringar och uppsägning 

Konvertibelinnehavare som tillsammans representerar en tiondel av utestående konvertibler, har 
rätt att kalla till ett möte för konvertibelinnehavare, i enlighet med villkoren för konvertiblerna. 
Beslut om villkorsändringar eller uppsägning kan fattas vid detta möte, om det biträds av 
konvertibelinnehavarare som tillsammans representerar minst hälften av det nominella beloppet 
av utestående konvertibler. För beslut som skärper Bolagets åtaganden, krävs samtycke från 
Bolaget.  
 
För konvertibelinnehavarnas uppsägning av konvertiblerna krävs en uppsägningsgrund, i enlighet 
med villkoren för konvertiblerna. Sedvanliga uppsägningsgrunder följer av villkoren, såsom 
exempelvis bristande eller inställda räntebetalningar, eller att Bolaget träder i obestånd eller får 
svårigheter att löpande uppfylla sina betalningsförpliktelser. Utöver dessa uppsägningsgrunder, 
åtar sig Bolaget att tillse att Bolagets kassa- och banktillgångar inte vid någon tidpunkt under 
konvertiblernas löptid understiger 5 000 000 SEK. 
 
Beslut som fattas vid mötet binder samtliga konvertibelinnehavare. Tidsfristen för kallelse till mötet 
är fem bankdagar från det att Bolaget mottagit begäran om sammankallande till mötet. Mötet ska 
därefter hållas inom fem till 20 bankdagar från kallelsens utfärdande.  
 
Det finns en risk att en majoritet som tillsammans representerar minst hälften av det nominella 
beloppet av utestående konvertibler fattar beslut om villkorsändringar eller uppsägning, som kan 
vara till nackdel för andra konvertibelinnehavare. Det finns även en risk att en konvertibel-
innehavare inte har möjlighet att iaktta de tidsfrister för sammankallande till möte för 
konvertibelinnehavare, och därmed inte ges möjlighet att påverka de beslut som fattas vid mötet. 
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Aktierisker 

Konvertibelinnehavarnas avkastning på deras respektive innehav kommer att vara avhängigt av 
dels den ränta som löper på konvertiblerna, dels kursutvecklingen för konvertiblerna. Kurs-
utvecklingen för konvertiblerna kan i sin tur antas till stor del komma att vara beroende av 
kursutvecklingen för aktierna i Bolaget. Hur attraktiva konvertiblerna kommer att bli framgent 
förväntas därför komma att påverkas av aktiernas handelsnivåer vid NGM Nordic MTF och det är 
omöjligt att förutspå vid vilket pris handel kommer att ske. 
 
Bolagets aktiekurs, och därmed indirekt värdet på konvertiblerna, kan komma att falla efter 
Nyemissionens genomförande, bland annat på grund av att det framgent kan tillkomma ytterligare 
aktier i Bolaget genom konvertering av konvertiblerna eller genom en nyemission av aktier. 
Därutöver kan kursen för Bolagets aktier, samt därmed konvertiblerna, påverkas negativt till följd 
av att aktier eller konvertibler avyttras på marknaden i osedvanlig utsträckning eller till följd av 
förväntningar om att sådana avyttringar kommer att ske eller annars som en konsekvens av eller 
i relation till Nyemissionen. 
 
Begränsad likviditet i handeln med Bolagets aktier kan komma att bidra till att fluktuationerna i 
kursen för aktierna förstärks, vilket i sin tur påverkar fluktuationerna i kursen för konvertiblerna. 
 

Risker avseende teckningsförbindelser och garantiåtagande 

Huvudägaren, genom Dagny OÜ, representerande 45,77 procent av aktierna och rösterna i 
Bolaget, har vederlagsfritt åtagit sig att teckna sin företrädesrättsandel i Nyemissionen. Miura 
Holding Limited har därutöver lämnat ett garantiåtagande om resterande belopp i Nyemissionen. 
Delar av åtagandena gentemot Bolaget med anledning härav är emellertid inte säkerställda 
genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang, varför det inte kan uteslutas 
att ovan nämnda aktieägare inte kommer att kunna uppfylla sina åtaganden. 



23  

TEKNISK DEFINITIONSLISTA 
 
Tekniska definitioner som förekommer i detta Prospekt sammanfattas i förteckningen nedan. 
 
 

Aktuator En anordning som används för att styra en mekanism eller mekaniskt system.  Benämns 
även ställdon 

Bränslekonverteringsgrad En siffra som normalt anges i procent och som representerar hur stor andel av bränslets energi-
innehåll som omvandlas till elektricitet i en energiomvandlingsprocess 

CSP Concentrated Solar Power.  Avser termiskt baserad koncentrerande teknik för att tillvarata sole-
nergi för omvandling till elektricitet. Förknippas framför allt med teknologier såsom soltorn och 
paraboliska tråg där också värme kan lagras i ett flytande salt för att flytta leveransen av elektri-
citet till dygnets mörka timmar när efterfrågan på el är stor 

DC/AC konverterare Enhet som omvandlar likström till växelström 

Disk En komplett mekanisk bärande struktur med tillhörande spegelelement som tillsammans bildar 
ett parabolformat spegelsystem ämnat för att koncentrera solstrålning 

DNI, Årlig DNI Direct Normal Irradiation. Effekten (Watt) från den direkta solstrålningen som faller in på en 
kvadratmeters yta som har placerats vinkelrätt mot solens strålar. Med begreppet ”Årligt DNI” 
avses den ackumulerade solinstrålningen över ett år uttryckt i kWh/m2 och år 

Elevationsvinkel Avser vinkeln mellan horisontalplanet och linjen från en betraktare rakt mot solen 

EPC Engineering, Procurement and Construction. Part som i allmänhet har totalansvaret för en ent-
reprenad och ställer ut erforderliga garantier till finansiering av exempelvis ett kraftverk 

EUR, MEUR Euro, miljoner euro 

Feed in tariff Eltariff som garanteras i syfte att möjliggöra för nya teknologier att etablera sig på en marknad 

Hybridmotor Är en motor som kan drivas av flera typer av bränsle 

IPP Independent Power Provider. Part som i allmänhet äger, opererar och underhåller ett kraftverk 
samt säljer producerad el via ett PPA 

Koncentrerad solstrålning Solstrålning som via någon typ av optiskt arrangemang har koncentrerats i syfte att öka energi-
innehållet på en mottagande yta 

Konverteringseffektivitet En siffra normalt anges i procent som representerar hur stor andel av energiinnehållet som om-
vandlas i en energiomvandlingsprocess 

Kronor, kkr, MSEK Svenska kronor, tusen svenska kronor, miljoner svenska kronor 

Kylare Avser en enhet där överskottsenergi i form av värme avlägsnas från ett kylmedium   
(i huvudsak vatten) genom värmeväxling med ett forcerat luftflöde skapat av en kylfläkt 

LNG Liquefied Natural Gas 

O&M Operation and Maintenance - Drift och underhåll 

Off-taker Slutanvändare av elektricitet 

Parasitiska förluster Energi som åtgår för att driva kringsystem såsom kylfläktar, pumpar, aktuatorer etc. 

PPA Power Purchase Agreement. Ett avtal som i allmänhet löper över en längre tid mellan köpare 
och producent av elektricitet 

Reflektor  Spegel som reflekterar solstrålning 

RTM Resin Transfer Molding. En metod för tillverkning av högteknologiska kompositstrukturer med 
hög hållfasthet, komplexa geometrier och snäva dimensionstolleranser 

Solapplikation En applikation där solen på något sätt bidrar med energi till en energiomvandlingsprocess 

Solenergispot En virituell cirkelformad area i den reflekterade spegelns fokuspunkt där den koncentrerade sol-
strålningen är samlad 

Stirlingmotor En motortyp som uppfanns 1816 och har som utmärkande egenskap att den förses med energi 
i form av värme som tillförs motorn externt 

TCP/IP TCP/IP är en arkitektur för datakommunikation över nätverk 

USD, MUSD Amerikanska dollar, miljoner amerikanska dollar 

W, kW, MW Watt, kilowatt, megawatt 
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INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I RI-
PASSO ENERGY AB (PUBL) 
 
För att finansiera Bolagets drift framöver och möjliggöra för Bolaget att utvidga sin verksamhet 
med ytterligare applikationer fattade en extra bolagsstämma i Bolaget den 7 september 2017 be-
slut om att uppta ett konvertibelt lån om högst 25 074 660,60 kr genom emission av konvertibler 
med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämnings-
dagen erhålls en (1) teckningsrätt vilket berättigar till tecknande av en (1) konvertibel. Tecknings-
tiden löper från och med den 6 november 2017 till och med den 24 november 2017. 
 
Lånet löper med en ränta om tio (10) procent per år. Konverteringskursen är 5 kr per aktie. Begäran 
om konvertering till aktie i Bolaget kan göras från och med den 1 oktober 2019 till och med den 18 
november 2019. 
 
Emissionen omfattar högst 61 157 709 konvertibler med en teckningskurs om 0,41 kr per konver-
tibel, vilket även är konvertiblernas nominella belopp. Vid full teckning samt konvertering av samt-
liga konvertibler kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 50 149,32 kr och antalet aktier 
i bolaget kan komma att öka med högst 5 014 932 aktier. Vid full teckning i Nyemissionen tillförs 
Bolaget 25 074 660,69 kr, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till samman-
lagt ca 600 000 kr. Fullständiga villkor för konvertiblerna återfinns under avsnittet ”Konvertibelvill-
kor”. 
 
Bolaget har erhållit en skriftlig teckningsförbindelse från Huvudägaren, genom Dagny OÜ, om sam-
manlagt ca 45,8 procent av det totala emissionsbeloppet. Bolaget har därutöver erhållit skriftlig 
emissionsgaranti från Miura Holding Limited avseende den resterande delen av det totala emiss-
ionsbeloppet. Nyemissionen är således garanterad med teckningsförbindelser och emissionsga-
ranti till totalt 100 procent. 
 
Utfallet i Nyemissionen ska offentliggöras genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta 
är möjligt efter teckningstidens utgång. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. 
 
Härmed inbjuds investerare att med företrädesrätt teckna konvertibler, enligt vad som beskrivs i 
avsnittet ”Villkor och anvisningar”.  
 

Styrelsens ansvarsförsäkran 

Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Härmed försäkras att styrelsen har 
vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt sty-
relsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat 
som skulle kunna påverka dess innebörd. 
 

Göteborg den 2 november 2017 
 

Ripasso Energy AB (publ) 

Styrelsen 
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BAKGRUND OCH MOTIV 
 
Produktionen av elektricitet har genomgått ett kraftigt skifte under de senaste åren. Efterfrågan 
på förnyelsebara alternativ har mötts med ett flertal olika teknologier och de mest framgångsrika 
som solpaneler och vindkraft kan idag under vissa förhållanden producera en kilowattimme billi-
gare än de konventionella alternativen som kol- eller kärnkraft. 
 
Flera andra fördelar har drivit utvecklingen då projekt har kunnat finansieras privat och byggtider 
förkortats. Produktionen har också kunnat decentraliseras. I USA ser Bolaget att merparten av all 
ny produktion kommer byggas med kraft från sol, vind eller gas.1 I takt med sol- och vindenergins 
framsteg har nya utmaningar tillkommit, då elektricitet inte alltid kan produceras när den ska kon-
sumeras. Detta försöker man ibland lösa genom olika lagringstekniker, men man har inte nått 
ända fram, eftersom produktionen inte bara ska flyttas från dag till natt, utan även från sommar 
till vinter. Här ligger Ripasso Energys möjlighet. Vi har sedan 2008, med stöd av en licens från 
Kockums, tagit fram en stirlingmotor som kan drivas på både solenergi och ett flertal bränsletyper. 
Vår solhybridlösning levererar det som marknaden efterfrågar - maximalt med förnyelsebart och 
alltid tillgängligt. Genom samarbete med Sibbhultsverken kan vi serietillverka stirlingmotorn och 
få ner kostnaden till en nivå som öppnar en stor marknad, och vi står nu inför att inleda produktion 
anläggningar för kommersiellt bruk. Det gör vi under kommande år tillsammans med vår partner 
Horizon. Vi har nu även lanserat PWR BLOK 400-F, en produkt där Bolagets stirlingmotor mon-
teras i en container som på ett kostnadseffektivt sätt kan placeras i anläggningar där förbränning 
av restgas sker, och på så sätt ta tillvara energi som annars hade gått till spillo. För att kunna 
vara en trovärdig leverantör av stirlingmotorer vi stärker nu ytterligare vår balansräkning genom 
beslutad emission av konvertibler. Det kommer vara viktigt för Bolaget när det är dags för ytterli-
gare expansion efter det att teknologin är bevisad. 
 
Nettolikviden beräknas uppgå till ca 24,5 MSEK. Av detta avses i första hand ca 7,7 MSEK an-
vändas för reglering av skuld till Dagny OÜ. Ca 12,6 MSEK av nettolikviden avses i andra hand 
att användas för färdigställande av leverans av Bolagets hybridiserade stirlingmotor under 2018 
och ca 4,2 MSEK avses i tredje hand att användas till förberedelser för kommande leveranser 
av PWR BLOK 400-F. Nettolikviden anses i sin helhet erforderlig för att åstadkomma dessa del-
mål. 
 

Göteborg den 2 november 2017 
 

Ripasso Energy AB (publ) 

Styrelsen 

                                                      
1 w.ww.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=25492 
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VD HAR ORDET 
 
2008 lämnade jag jobbet som Vd för Kockums AB, där jag fick insikt i Kockums stirlingteknologi 
som framgångsrikt utvecklats genom generationer av produkter. Efter 15 år som chef och ledare 
inom svensk teknisk industri med ständigt växande ansvar och en utvecklande karriär, var käns-
lan av att skapa något från grunden helt oemotståndlig. Jag ser att Kockums stirlingteknologi har 
en förmåga att med en enastående tillförlitlighet omvandla värmeenergi till elektricitet med hög 
kapacitet och verkningsgrad. Ripasso Energys resa startade med en tanke om att denna teknologi 
borde kunna utnyttjas till andra kommersiella tillämpningar och vi valde att fokusera på tillämp-
ningen för att utvinna solenergi.  
 
Under 2008 säkrades en licens från Kockums som gav Ripasso Energy möjligheten att både 
bygga upp en egen kompetens kring stirlingteknologin och att vidareutveckla och kommers-
ialisera den för kommersiella energiapplikationer. Under 2009 säkrades erforderlig finansiering 
för att Bolaget skulle kunna rekrytera personal och starta utvecklingen av en produkt för utvinning 
av solenergi. Vi har sedan dess anpassat stirlingmotorn för volymtillverkning i samarbete med vår 
produktionspartner Sibbhultsverken och förbättrat den i flera avseenden. De viktigaste är ökad 
effektivitet på motorn och ökad livslängd för slitagekomponenter, vilket har gjort att vi idag når ett 
serviceintervall om 6 000 driftstimmar. Detta möjliggör mycket låga underhållskostnader. 
 
Under 2012 påbörjades byggnationen av en referensanläggning i Sydafrikas Kalahariöken och i 
november 2012 kunde vi i denna demonstrera en effektivitet för konvertering av solenergi till 
elektricitet om 32 procent. Min erfarenhet är att denna effektivitet är närapå dubbelt så hög som 
konkurrerande teknologier uppvisat och är central i vår affärsplan, eftersom den möjliggör en 
mycket kostnadseffektiv energiproduktion med stigande produktionsvolymer.  
 
Under de senaste fem åren har marknaden för solenergi växt mycket kraftigt vilket har möjliggjort 
stora investeringar i form av kapacitet för tillverkning av solpaneler, i framför allt Kina.2 Detta har 
drivit ner priserna på solpaneler snabbare än vad någon hade kunnat ana 2008, vilket har gjort 
att det blivit allt svårare att komma in på marknaden med nya rena solenergibaserade produkter. 
Utvecklingen med mängder av stora installerade parker med solpaneler medför dock också att 
svårigheterna att ha tillgänglig elektricitet när solen inte lyser gradvis ökar. 2013 drog vi slutsatsen 
att denna utveckling var en stor möjlighet för vår stirlingteknik, eftersom stirlingmotorn kan drivas 
av andra energikällor när solen inte lyser och därmed i en utrustning kan möjliggöra den höga 
tillgänglighet av el som marknaden efterfrågar. Motsvarande tillgänglighet kan åstadkommas på 
andra sätt, men då med en kombination av flera kraftverk som arbetar parallellt vilket medför 
dåligt kapitalutnyttjande och därmed också kostsam el. Denna slutsats blev startskottet för vår 
utveckling av en solhybrid där vi kan kombinera solvärme med bränslebaserad uppvärmning av 
stirlingmotorn, vilket möjliggör leverans av elektricitet under dygnets alla timmar. I stort sett de 
flesta tillgängliga gas eller vätskeformiga bränslen kan användas, såsom exempelvis biogas, na-
turgas, etanol etc. Denna förmåga blir synnerligen intressant då vår teknologi är modulär och där 
mindre installationer kan leverera precis den effekt som förbrukaren önskar vid varje givet tillfälle. 
Detta innebär i sin tur att energiproduktion kan lokaliseras där förbrukningscentra finns och stora 
investeringar i transmissionskapacitet kan elimineras. 
 
Ripasso Energy har nu en i det närmaste färdigutvecklad produkt som är redo för de första kom-
mersiella projekten. I Italien är förutsättningarna speciellt goda eftersom tariffer avsedda att stödja 
småskaliga solenergiprojekt finns där stirlingteknologi är det enda rimliga alternativet för att ut-
nyttja dessa tariffer. Detta har gjort att vi valt att lägga vårt fokus på marknaden i Italien som 
möjliggör att vi med lönsamhet kan leverera produkter i begränsade volymer, vilket medför att vår 
produkt blir kommersiellt bevisad och etablerad. Vi har därför under våren 2016 skrivit ett ramavtal 
med en samarbetspartner och kund på Sicilien från vilken vi fick vår första kommersiella order i 
maj 2017. Den ser vi fram emot att leverera under kommande år och med kommersiellt bevisad 
teknologi kommer solhybriden stå redo inte bara för expansion i Italien utan även vägen öppen 
för ett större partnerskap med en global partner för att framgångsrikt leverera teknologi till större 
projekt globalt.  
 

                                                      
2 w.ww.iea-pvps.org/fileadmin/dam/public/report/statistics/IEA-PVPS_-_A_Snapshot_of_Global_PV_-_1992-

2016__1_.pdf 
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Under sommaren 2017 har vi utvecklat ett nytt användningsområde för vår Stirlingmotor. Även 
här är det avgörande vår motors effekt, verkningsgrad och höga tillförlitlighet. Vår containerbase-
rade produkt, PWR BLOK, är en lösning där våra stirlingmotorer används för att utvinna energi 
från rest- och fackelgaser. Detta möjliggör betydande energibesparingar och kostnadsreduce-
ringar för de aktuella industrierna. Den initiala responsen från potentiella kunder inom den sydaf-
rikanska och kinesiska ferrokromindustrin har varit mycket positiv och Ripasso Energy har iden-
tifierat en signifikant marknadspotential. Efter att ha testat motorn för förbränning av denna typ av 
gas med mycket goda resultat har snabbt en stor marknad utvecklats med betydande potential 
som kan växa sig enorm. Vårt initiala fokus blir ferrokromindustrin i Sydafrika där vi varit närva-
rande i över fem år med vår testanläggning i Upington samt byggt ett omfattande nätverk inom 
energisektorn. Affärsmodellen blir enkel då vi kan sälja direkt till slutkund som når en återbetal-
ningstid på omkring tre år för teknologi med en livslängd på minst 25 år. Kunden kan nå ett elpris 
på rekordlåga 17 öre/kWh med och skapa mycket stora vinster för miljön då den el som produce-
ras av våra stirlingmotorer uppgår till 15 % av deras konsumtion och helt ersätter el som annars 
ofta produceras av fossila bränslen. Inom enbart Sydafrikas ferrokromindustri finns en marknads-
potential om 250MW och vi har redan mottagit flertalet offertförfrågningar gällande PWR BLOK 
och bedömer sannolikheten för en order i närtid som god. PWR BLOK 400-F är den första pro-
dukten från Ripasso Energy mot marknaden för restgas. Globalt bränns restgas varje år med ett 
energiinnehåll motsvarande hela Afrikas elkonsumtion.3 På denna marknad ser Ripasso Energy 
att PWR BLOK 400-F och vidare utveckling av denna produkt har stor potential att ta en ansenlig 
marknadsandel. 
 
Vi har nått hit med en stor portion envishet, uthållighet, professionalism och målmedvetenhet, 
egenskaper som är utmärkande för Ripasso Energy och våra medarbetare. 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! 
 
 

 
 
Gunnar Larsson 
Verkställande direktör 
Ripasso Energy AB (publ)  

                                                      
3 w.ww.worldbank.org/en/programs/zero-routine-flaring-by-2030#1 
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR 
 

Företrädesemission i Ripasso Energy AB (publ) 

Den 7 september 2017 beslutade bolagsstämman i Ripasso Energy AB (publ) (org.nr 556760-
6602) att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen om-
fattar ett konvertibelt förlagslån om högst 25 074 660,69 kr. På grund av en teknikalitet i 
Euroclears system kommer konvertibeln att tecknas i en så kallad unit. Varje unit består av ett 
konvertibelt förlagslån om nominellt 0,41 kr och högst kan 61 157 709 units tecknas i emissionen. 
Nyemissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.  
 

Avstämningsdag 

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i emissionen 
är den 2 november 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter 
är den 31 oktober 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter 
är den 1 november 2017. 
 

Teckningstid 

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 6 november 2017 till och med 24 
november 2017. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att 
avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats. 
 

Teckningskurs 

Teckningskursen är 0,41 kronor per unit. Inget courtage kommer att tas ut. 
 

Uniträtter 

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) uniträtt 
för att teckna en (1) unit. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och kom-
mer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear. 
 

Handel med uniträtter 

Handel med uniträtter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med 6 november 
2017 till och med 22 november 2017. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd 
står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av uniträtter. 
 

Betalda och tecknade units (”BTU”) 

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär 
några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att 
inbokning av BTU skett på VP-kontot. Tecknade units benämns BTU till dess att nyemissionen 
blivit registrerad hos Bolagsverket.  
 

Handel med BTU samt omvandling till konvertibler 

Handel med BTU äger rum på NGM Nordic MTF från och med den 6 november 2017 fram till 
dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTU till konvertibler 
sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen 
särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen. 
 

Handel med konvertibler och aktier 

Konvertiblerna är fritt överlåtbara och Bolaget kommer att ansöka om upptagande av konver-
tiblerna till handel på NGM Nordic MTF efter emissionen registrerats hos Bolagsverket. Konver-
tiblerna har ISIN-kod SE0010494732 och är denominerade i SEK. 
 
Aktierna i Bolaget handlas på NGM Nordic MTF. Aktien handlas under kortnamnet RISE MTF och 
har ISIN-kod SE0009143993. De nyemitterade aktierna som tillkommer efter konvertering av kon-
vertiblerna kommer bli föremål för handel likt redan utestående aktier och under samma ISIN-
kod. 
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Företrädesrätt till teckning 

Den som på avstämningsdagen den 2 november 2017 är registrerad som aktieägare i Ripasso 
äger företrädesrätt att för en befintlig aktie teckna en unit till kursen 0,41 kr per unit. 
 

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto 

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av 
Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vid-
hängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av 
uniträtter. VP-avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto skickas inte ut.  
 
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och 
förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat. 
 

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå 

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare 
erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner 
från förvaltaren. 
 
För teckning av units till investeringssparkonto (ISK), kapitalförsäkring eller IPS måste förvaltaren 
där kontot/depån finns underrättas. En kontroll måste göras om värdepappret i denna emission 
kan tecknas i dessa typer av depåer. Förvaltarens rutiner eller instruktioner måste följas för att 
teckningen ska kunna genomföras. 
 

Teckning med stöd av uniträtter, direktregistrerade aktieägare 

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 24 november 2017 i enlighet 
med något av följande två alternativ.  
 
1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning 
Används om samtliga erhållna uniträtter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den 
förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teck-
ningen är bindande. 
 
2) Särskild anmälningssedel  
Används om ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovis-
ningen ska utnyttjas, t ex om uniträtter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda 
anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetal-
ning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma 
att lämnas utan avseende. Observera att teckningen är bindande. 
 
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00,  
fax 08-684 211 29 eller email info@ eminova.se. 
 
 
Aktieägare bosatta utanför Sverige 
 

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige 

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte 
kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor 
via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetal-
ning inkommit till Eminova Fondkommission. 
 
Eminova Fondkommission AB 
Biblioteksgatan 3, 3 tr 
SE-111 46 Stockholm, Sverige 
08-684 211 00 
info@ eminova.se 
BIC/SWIFT: NDEASESS 
IBAN: SE7930000000032731703032 
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Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner 

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för 
legala restriktioner äger ej rätt att deltaga i nyemissionen (exempelvis Schweiz, Australien, Hong 
Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA). Dessa aktieägare kommer inte 
att erhålla uniträtter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen. 
 

Teckning utan stöd av uniträtter samt tilldelning 

För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emiss-
ionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående units. Teckning av units utan stöd av 
uniträtter ska ske under samma period som teckning med stöd av uniträtter och till samma teck-
ningskurs. 
 
Anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningssedeln benämnd 
”Teckning utan stöd av uniträtter” som finns att ladda ned från w .ww.eminova.se. Om fler än en 
anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. I det fall en komplette-
rande teckning önskas göras, kontakta Eminova på telefon eller email enligt ovan. Någon inbe-
talning ska ej göras i samband med anmälan! Observera dock att anmälan är bindande. 
 
Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR (ca 145 000,00 kr) eller mer, ska en 
kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Även en KYC-blankett ska biläggas. 
Denna finns att ladda ned från Eminovas hemsida eller kan beställas från Eminova. Gäller anmä-
lan en juridisk person ska utöver legitimation även ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga 
firmatecknare medfölja anmälningssedeln. Observera att anmälan ej är fullständig utan dessa 
handlingar. 
 
Besked om tilldelning av units lämnas genom översändande, per post, av en avräkningsnota. 
Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från an-
givet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan units komma att överlåtas till annan. 
Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan 
den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning. 
 
Tilldelning ska ske enligt följande: 
I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter och som 
på anmälningssedeln angett detta. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till 
antal utnyttjade uniträtter och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
 
I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av uni-
trätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda units och i den 
mån detta inte kan ske, genom lottning. 
 
I sista hand ska återstående units tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med 
deras garantiåtaganden (utan avräkning mot teckning utan skyldighet enligt avtal med Bolaget) 
och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
 
Övrigt 
 
Teckning av units med eller utan uniträtter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin 
teckning. 
 

Offentliggörande av utfallet i emissionen 

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bola-
get så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.  
 

Rätt till utdelning 

Innehav av konvertibel berättigar inte till utdelning. Aktie som tillkommit genom konvertering be-
rättigar till vinstutdelning från och med den dag de nya aktierna blivit registrerade och införda i 
den av Euroclear förda aktieboken. 
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Aktiebok 

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-
101 23 STOCKHOLM, Sverige. 
 

Tillämplig lagstiftning 

Konvertiblerna och aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk 
rätt. 
 
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie 
med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och 
dels av aktiebolagslagen (2005:551). 
 
Viktig information 
 

• Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står un-

der Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen 

(2007:528) om värdepappersmarknaden. 

• Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något an-

nat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där del-

tagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av 

svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. 

• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads 

räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för er-

bjudandet.  

• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av di-

stans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den informat-

ion som utgivits i samband med erbjudandet. 

• Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer 

därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller 

en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av 

värdepapper i erbjudandet.  

• I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en 

investering i de finansiella instrument som avses. 

• Inbetald likvid förvaras av Eminova på klientmedelskonto för emittentens räkning. 

• Emittenten erlägger ca 125 kronor per anmälan. 

• Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga 

läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår 

av den information som utgivits i samband med erbjudandet.  

• Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att upp-

stå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller er-

läggs av Eminova. 

• Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt 

Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag 

som Eminova eller emittenten samarbetar med. 

• Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i sam-

band med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel. 

• VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan. 

• Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel 

kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission 

AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 TR, 111 46 Stockholm. 

• Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rät-

ten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad. 

• Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämn-

den, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, w.ww.arn.se. 

• Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän dom-

stol är behörig domstol. 
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VERKSAMHETSBESKRIVNING 
 
Definitioner som används i detta avsnitt återfinns i avsnittet ”Teknisk Definitionslista”. 
 
Ripasso Energy grundades 2008 av Gunnar Larsson, tidigare Vd på Kockums AB. Efter att mer-
parten av utvecklingen av hybridiserade stirlingmotorer är färdigställd, beräknas Bolaget nu stå 
redo att under 2018 börja leverera de första serietillverkade stirlingmotorerna till kund. 
 
Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor, baserat på en licens från Kockums. 
Bolagets hybridlösning möjliggör produktion av elektricitet dygnets alla timmar, från sol då den är 
tillgänglig, vilken kan kompletteras med ett stort urval av bränslen under de mörka och molniga 
timmarna. Stirlingmotorn har utvecklats för skalproduktion i samarbete med Sibbhultsverken för 
att få ner styckkostnaden till konkurrenskraftig nivå samt anpassats för drift av ett flertal värme-
källor som koncentrerad solvärme och förbränning av de flesta gaser och flytande bränslen. Slut-
produkten är en motor som kan leverera elförsörjning dygnet runt med högsta möjliga förnybara 
innehåll och så hög bränslekonverteringsgrad att den kostnadsmässigt står sig väl för både större 
installationer som försörjer ett nationellt elnät samt mindre anläggningar för privata kunder inom 
exempelvis gruvindustrin. Bolagets hybridlösning förväntas vara eftertraktad på den stora och 
växande marknaden för förnyelsebar energi eftersom den, till skillnad från befintlig teknologi, kan 
leverera elektricitet till ett konkurrenskraftigt pris även när solen inte lyser eller vinden inte blåser. 
 

Affärsidé och vision 

Ripasso Energy ska leverera marknadens bästa hybridiserade stirlingmotor till ett konkurrens-
kraftigt pris. Initialt ska vi bevisa motorn kommersiellt och för att sedan ta nästa steg och skapa 
tillräcklig efterfrågan så att stirlingmotorn kan tillverkas i en årlig volym av 200 enheter. Detta 
möjliggör styckkostnader som gör den konkurrenskraftigt prissatt för en bred marknad vid en pro-
jektstorlek om minst 400 enheter. Våra möjligheter att nå dessa mål är bäst när motorn används 
som solhybrid. Vi har tagit fram och testat ett helt koncept som vi är redo att leverera under kom-
mande år. Inom denna marknad bedömer vi oss kunna ersätta dyrare och sämre alternativ och 
orderstorlekarna är stora. Vi kan dra nytta av den globala efterfrågan på förnybara alternativ, de 
affärs- och finansieringsmodeller som byggts upp för vind- och solkraft samt den allt mer tillgäng-
liga naturgasen i form av LNG. Bolagets intjäningsförmåga och konkurrensfördel ökar drastiskt 
med tillverkad volym då de fallande styckkostnaderna inom fordonsindustrin är direkt tillämpliga 
på produkten och vårt samarbete med Sibbhultsverken gör oss redo att tillverka stora volymer 
med hög kvalitet. Ripasso Energy kommer inte bygga upp försäljnings- eller servicenätverk för 
ett flertal marknader utan kommer fokusera på det fåtal marknader där bäst förutsättningar finns 
och sedan söka ingå strategiska partnerskap eller genomföra en försäljning av Bolaget. Den 28 
september 2017 lanserade Ripasso Energy en ny applikation för stirlingmotorn, PWR BLOK 400-
F. Ripasso Energy har utvecklat en produkt där Bolagets stirlingmotor monteras i en container 
som på ett kostnadseffektivt sätt kan placeras i anläggningar där förbränning av restgas sker. 
Denna produkt stärker ytterligare Ripasso Energys utbud som ett led i att uppnå Bolagets vision. 
 

Stirlingmotorn 

Stirlingmotorn uppfanns under artonhundratalet och är, med sin förmåga att effektivt konvertera 
värme till mekanisk energi, en mycket lämplig teknik för att konvertera termisk energi till elektrici-
tet. I sin enklaste version är stirlingmotorn ett slutet system med en expansionscylinder och en 
kompressionscylinder, fylld med en arbetsgas. Cylindrarnas kolvar är förbundna med en 
vevstake. När arbetsgasen i expansionscylindern upphettas ökas trycket och trycker ner kolven 
och uträttar därmed arbete. En del av kraften används till att trycka den heta arbetsgasen från 
expansionscylindern till kompressionscylindern. Väl ankommen till kompressionscylindern åter-
vänder kolven på grund av vevstakens tröghet och att arbetsgasen komprimeras vid låg tempe-
ratur. Gasen pressas sedan tillbaka till arbetscylindern. På det hela taget uträttar den heta gasens 
expansion i expansionscylindern mer arbete än vad som behövs för kompressionen av den kalla 
gasen i kompressionscylindern. Detta arbete kan användas till att driva en elektrisk växelströms-
generator, direkt förbunden till motorns vevstake. 
 
Stirlingcykeln är den effektivaste termodynamiska cykeln för transformation av värme till meka-
nisk energi. Motorn arbetar utan intern förbränning och är endast beroende av en extern värme-
källa. Det gör den idealisk för användning som en omvandlare av värme till mekanisk energi. I 
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motorn värms en konstant mängd vätgas (4 i figur nedan). Genom expansion under värmning (1 
i figur nedan) och kontraktion under kylning (3 i figur nedan) sätter gasen kolvarna i rörelse. Kol-
varna är förbundna med en vevstake som driver en växelströmsgenerator som producerar ele-
nergi. Stirlingmotorns effektivitet ökar med hög temperaturskillnad mellan den heta och den kalla 
sidan, vilket gör den idealisk för solenergiapplikationer där mycket höga temperaturers kan upp-
nås. Eftersom det inte finns några interna föroreningar beroende på förbränning, har kolvarna, 
lagren och tätningarna en mycket lång driftstid.  
 

 
 

Solenergiapplikationer 

Stirlingtekniken har till idag nått begränsade framgångar i solenergiapplikationer, eftersom den 
visat sig vara svår att behärska. Detta i synnerhet för stirlingmotorer med en avgiven effekt över 
10 kW där, enligt vår uppfattning, endast Kockums AB har varit kommersiellt framgångsrika. Med 
en licens för att vidareutveckla Kockums stirlingteknik för civilt bruk har Ripasso Energy lagt 
mycket tid och ansträngning på att utveckla solhybridkonceptet och att övervinna tidigare hinder. 
Resultatet är en kommersiellt livskraftig produkt för koncentrerad solenergi. Ripasso Energys stir-
lingmotor bygger på stirlingteknik under licens från Kockums AB som medgivit en stor del av 
tekniköverföring. Stirlingteknikens kärna är väl beprövad för solenergiapplikationer och har ytter-
ligare anpassats till att passa elleverantörerna. Motorn har förbättrats så att den medger skalbar 
volymproduktion med hög kvalitet. 
 

 
 
Den parabolformade reflektorn, som består av paraboliskt formade glasspeglar, samlar och foku-
serar den inkommandesolstrålningen in till den stirlingmotorbaserade energikonverteringsen-
heten. Strålningen absorberas i värmemottagaren och värmer arbetsgasen (vätgas) i stirlingmo-
torn till en temperatur av ca 720 °C. Värmen konverteras av stirlingmotorn till mekanisk energi. 
En växelströmsgenerator, förbunden med motorns vevstakar omvandlar den mekaniska energin 
direkt till växelström av nätkvalitet. För att hålla den koncentrerade solenergin fokuserad på vär-
memottagaren följer ett tvåaxligt följningssystem, med hög precision, solens bana under dagen.  
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Systemets elproduktion är proportionell mot solens strålning och vid DNI om 960 W/m2 produce-
rar Ripassos Energys enhet en typisk uteffekt om 31,5 kW elenergi. Systemets totala solenergi-
till-nät-kvalité-effektivitet ligger över 30 procent. Detta innebär att 30 procent av tillgänglig sole-
nergi omvandlas till elenergi av nätkvalitet. I en energiproduktionsanläggning i Sydafrika, levere-
rad av Ripasso Energy, demonstrerades i november 2012 en effektivitet om 32 procent. Syste-
mets höga effektivitet kräver endast en liten yta och konstruktionen minskar även behovet av 
markförberedelser till ett minimum. Det faktum att elenergin genereras direkt i varje enskild enhet 
möjliggör en distribuerad energiproduktion som också medför minskat behov av att investera i 
transmissionskapacitet samt också ett fortlöpande idrifttagande under byggandet av en anlägg-
ning.  
 
Avsikten med den parabolformade reflektorn är att samla in solstrålningen samt att koncentrera 
energin till värmemottagaren i stirlingmotorn. För att samtidigt uppnå ett högt energikoncentrat-
ionsförhållande och en jämn termisk distribution av energi via värmemottagaren är det viktigt att 
ha en mycket stabil diskstruktur oavsett elevationsvinkel och vindförhållanden. Reflektorn i Ri-
passo Energys solhybridsystem har konstruerats och testats noggrant för att ha en mycket styv 
struktur av lättviksstål som behåller koncentratorns form och stabilitet under hela elevationsom-
rådet och under aktuella vindförhållanden.  
 
Speglar som består av lätta sandwichelement med hög precision och med en tunn spegelglasyta 
monteras på den parabolformade reflektorns stålstruktur. För att undvika effektförlust på grund 
av nedsmutsning behöver spegeln rengöras med avjoniserat vatten och en vanlig högtrycks-
spruta. Konstruktionen medger lätt åtkomst till speglarna vid rengöring.  
 

 
 
Ripasso Energys energisystem har konstruerats som ett balanserat system för att minimera pa-
rasitiska förluster. Aktuell solenergiposition beräknas ständigt för att finkalibrera reflektorns posit-
ion. Ripasso Energy har utvecklat ett eget övervakningssystem som bestämmer aktuell position i 
realtid för den koncentrerade energipunkten. Aktuatorerna för solföljandet ställs in för att reglera 
punktens position så att stirlingmotorns arbetsförhållanden optimeras för jämn energidistribution 
över värmemottagarens yta. Detta av Ripasso Energys egenutvecklade slutna följningssystem 
gör det möjligt att använda enkla sensorer och styraktuatorer, med låg precision, och fortfarande 
uppnå mycket hög noggrannhet för följarsystemet.  
 
Följarsystemets elektriska styrsystem är konstruerat med hög säkerhetsnivå och med inbyggd 
redundans. Systemet innefattar ett internt batteribackupsystem som möjliggör rörelse utan att 
vara anslutet till nätet. Alla styrmotorer är lågenergiservomotorer som reducerar de parasitiska 
förlusterna till ett minimum. Eftersom stirlingcykelns effektivitet beror på temperaturskillnaden 
mellan den heta och den kalla sidan, är det viktigt att ha ett effektivt kylsystem. Ripasso Energys 
solhybridsystem använder en standardkylare, optimerad för applikationen, som monterats på följ-
ningsstrukturen. Det är ett slutet system, fyllt med vatten och inhibitor vid idrifttagning. Under drift 
förbrukas inget vatten. Fläkten är hastighetsstyrd så att parasitiska förluster hålls till ett minimum.  
 
Varje enskild solhybridenhet arbetar som en autonom enhet vid drift och innefattar alla nödvän-
diga säkerhetsfunktioner, inklusive ett batteri-backup-system. Om en felfunktion eller nätavbrott 
inträffar, tar följarsystemet automatiskt stirlingmotorn ut ur den koncentrerade solenergispoten.  
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Systemet är anslutet via ett TCP/IP- nätverk till ett styrcenter där systemet övervakas och styrs 
på en högre nivå, d.v.s. varje enhet kan startas, stoppas, tvingas till vindsäker position etc. På 
anläggningens område finns även ett solstrålningsmätsystem och en väderstation. Programvaran 
som levererats av Ripasso Energy tillåter systemet att fjärrstyras, vilket gör att styrcentret kan 
samordnas för flera kraftverksinstallationer. 
 

Hybridisering  

För att möjliggöra funktionen för tillgänglig och behovsstyrd kraftförsörjning, med Ripasso Ener-
gys solhybridteknik, har Bolaget tillfört en hybridiseringsfunktion till stirlingmotorn. Denna förmåga 
möjliggör att stirlingmotorn kan värmas genom att bränna ett bränsle. Förmågan är lämplig för ett 
antal olika bränslen som exempelvis etanol, naturgas, biogas och gas som är restprodukter från 
olika industriella processer. 
 

 
 

Applikation för förbränning av industriella rest- och fackelgaser 

Den 28 september 2017 lanserade Ripasso Energy en ny applikation för stirlingmotorn, PWR 
BLOK 400-F. Ripasso Energy har utvecklat en produkt där bolagets stirlingmotor monteras i en 
container som på ett kostnadseffektivt sätt kan placeras i anläggningar där förbränning av restgas 
sker. 
 
Ripasso Energys ledning har under den senaste tiden träffat flera av de stora aktörerna inom 
ferrokromindustrin och funnit ett starkt intresse för produkten. Med PWR BLOK 400-F, till det pris 
Ripasso Energy kan erbjuda, får kunden en återbetalningstid på omkring tre år. Teknologins livs-
längd beräknas av bolaget till minst 25 år och ger en möjlighet för kunderna att minska den mängd 
el som köps från nätet med 10 till 15 procent. 
 
Ripasso Energy har i dagsläget inga bindande beställningar avseende PWR BLOK 400-F, men 
det initiala intresset från representanter inom ferrokromindustrin som Ripasso Energy träffat har 
varit positivt och Ripasso Energy bedömer sannolikheten för en order i närtid som god. Tiden från 
en beställning till att Ripasso Energy får intäkter från affären uppskattas till omkring 12 månader. 
 
PWR BLOK 400-F är den första produkten från Ripasso Energy mot marknaden för restgas. 
 

Vidareutveckling av applikationer  

Ripasso Energys stirlingmotor kan vidareutvecklas för elproduktion från dagens solenergiappli-
kation och applikation för förbränning av industriella rest- och fackelgaser till ytterligare applikat-
ioner med stirlingtekniken som grund. Anpassningar till småskalig eller mobil elproduktion kan 
göras i enhetslösningar med stirlingteknik, exempelvis i form av andra typer av containerenheter 
med stirlingmotorer som kopplas på förbränningskällor såsom flytande bränslen och gas för att 
omvandla värme till elektricitet på plats eller för distribution. 
 

Anläggningar  
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Ripasso Energys system har testats noggrant i tusentals timmar i både fabrik och verkliga an-
läggningar. Detta har bidragit med värdefulla erfarenheter, som har återförts till utvecklingen och 
förfinat produkten. Följande anläggningar är för närvarande i drift:  
 
SIBBHULTSVERKEN, SIBBHULT SVERIGE  

• Ripasso Energy köper stirlingmotorer från Sibbhultsverken i Sibbhult, i södra Sverige, där 
tillverkning sker utifrån Ripasso Energys produktionsunderlag.  

• Ripasso Energy har en testrigg där stirlingmotorer testas för att utvärdera komponenter 
och nya funktioner för stirlingmotorer. Testriggen övervakas av Bolagets anställda eller 
konsulter som anlitas av Bolaget.  

• Ett komplett solhybrid system är under uppförande vilket kommer att möjliggöra fullstän-
diga tester och demonstration av solhybriden i Sverige.  

• Den ackumulerade testperioden för de 14 producerade stirlingmotorerna uppgår per da-
gen för detta Prospekt till ca 16 000 timmar, varav en enskild motor har testats i ca 4 000 
timmar. 
 

UPINGTON, SYDAFRIKA 

• I slutet av 2012 togs en testanläggning i närheten av Upington, Sydafrika, i drift.  

• I november 2012 demonstrerades en konverteringseffektivitet för solenergi till elektricitet 
av nätkvalitet, med en effektivitet om 32 procent.  

• 6 500 timmar av operativ soldrift har loggats och utvärderats per dagen för detta Pro-
spekt.  

• I början av 2015 utvärderades anläggningen av en oberoende teknikkonsult i form av det 
brittiska företaget IT Power som bekräftade förmågan och ställningen för Bolagets teknik.  

• Totalt finns två solhybridenheter installerade på anläggningen och under våren 2016 upp-
daterades dessa enheter med den senaste tekniska konfigurationen som är ämnad för 
Bolagets första leveranser. 

 
AQ ENCLOSURE SYSTEMS AKTIEBOLAG, VAGGERYD 

• Bolaget ingick den 27 september 2017 ett ramavtal med AQ Enclosure Systems Aktie-
bolag, vilket bekräftar parternas gemensamma avsikt att samarbeta kring volymtillverk-
ning av Ripassos POWER BLOK 400-F. 

• AQ Enclosure Systems Aktiebolag kommer ansvara för slutmontering av POWER BLOK 
400-F. 

 

Leverantörer 

Med omfattande erfarenhet från tillverkningsindustrin gör Bolagets ledning stora ansträngningar 
för att säkerställa att leveranskedjan är redo för en snabb ökning av produktionsvolymen med rätt 
produktkvalitet för varje komponent. Detta innefattar även upphandling av stålstrukturer, aktua-
torer, kylenheter, kablage och elektronik.  
 

Stirlingmotorer 

Den huvudsakliga tekniken som utgör grunden för solhybridsystemet är licensierad från Kockums, 
enligt villkoren i en tillverkningslicens och avtal om teknisk support med Kockums från 2008. Av-
talet ger Ripasso Energy en evig, icke-exklusiv, världsomfattande licens för utveckling, marknads-
föring, försäljning och tillverkning av stirlingmotorer (undantagandes försvarsapplikationer). Kock-
ums har också förbundit sig att inte ge parallellicenser för den licensierade produkten till tredje 
part under tiden fram till och med den 31 december 2018. Licensavgifter baseras på leveransvo-
lym.  
 
Ripasso Energy har säkerställt produktionskapacitet genom avtal med Sibbhultsverken som är 
väl lämpade för volymproduktion av stirlingmotorer. Sibbhultsverken har kapacitet att producera 
upp till 100 000 motorer per år. Ripasso Energy har lagt ner ett omfattande arbete tillsammans 
med Sibbhultsverken för att säkerställa en hög kvalitetsstandard hos tillverkade stirlingmotorer.  
 

Speglar och spegelsegment 
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Speglar kan köpas från diverse leverantörer, vilket gör leverantörsberoendet lägre. Den nuva-
rande leverantören producerar ett särskilt klart glas (tjockt och tunt) för att maximera energire-
flektionen från spegelglaset. Företaget bygger på sin erfarenhet som glastillverkare när det gäller 
att leverera speglar som kan limmas fast på en bärande yta.  
 
Spegelsegment är de strukturella komponenter på vilka speglarna är fästa och som tillsammans 
ger disken dess paraboliska form. Den nuvarande leverantören av dessa komponenter är ett 
svenskt företag som har en kostnadseffektiv serieproduktion av plastfiberkomponenter. Företaget 
använder RTM-teknik, som är en av de mest rationella, noggranna och kostnadseffektiva tillverk-
ningsprocesser för avancerade kompositer. Genom ett långvarigt och ambitiöst utvecklingsarbete 
har företaget avsevärt förbättrat RTM- och infusionsprocessen. RTM-tekniken är en stängd-form-
process som är mycket miljövänlig både för den inre och yttre miljön.  
 

Containerenheter 

Containerlösningen för PWR BLOK 400-F avses volymtillverkas genom samarbete med AQ En-
closure Systems Aktiebolag, i deras produktionsanläggning i Vaggeryd. 
 

Affärsmodell och värdekedja för solhybriden 

Som teknikleverantör och även teknikintegrator intar Ripasso Energy en viktig del i värdekedjan, 
som med tiden kommer att bli mer strömlinjeformad allt eftersom partners kan fullgöra integrat-
ionssteget.  
 
Huvudstegen vid försäljning och leverans av energiproduktionsanläggningar utgör följande: 

• Projektutvecklare (Project Developer): Finansierar licensavtal tills projektet säkrat lång-
fristiga ägare 

• Teknikleverantör (Technology Provider): Utvecklar och tillverkar viktiga beståndsdelar, i 
Ripasso Energys fall stirlingmotorn med tillhörande programvara, samt upphandlar och 
levererar annan nödvändig utrustning, bland annat solparaboler 

• EPC (Engineering, Procurement och Construction): Ansvarar för projektledning och leve-
rans av projektet samt garanterar elproduktion 

• IPP (Independent Power Provider): Säkerställer ett PPA (Power Purchase Agreement) 
och handhar drift och finansiering 

• Off-taker: Elleverantör som levererar elektricitet till slutanvändare 
 

Ripasso Energy fungerar som teknikleverantör och teknikintegrator. Ripasso Energys solhybrid 
är ett komplett energiproducerande system som erbjuds till EPC, IPP, energibolag och andra 
parter på den globala elmarknaden. Nyckelkomponenten i erbjudandet är stirlingmotorn, som är 
baserad på Kockums originalkonstruktion och vidareutvecklad av Ripasso Energy för att uppnå 
optimal energieffektivitet till lägsta möjliga kostnadsnivå. I tillägg till sin solhybrid, erbjuder Ri-
passo Energy reservdelar och servicetjänster. Ripasso Energy har inte för närvarande avsikt att 
utföra slutmontering eller installation av solhybrider. Under de första åren kommer dock Ripasso 
Energy att delta i uppstartsfasen vid nya installationer för att lära och utbilda EPC-leverantörer 
hur man bäst installerar och underhåller en Ripasso Energy solhybrid. 
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Kassaflöde 

IPP betalar normalt ca 50 procent vid order och återstoden under den tvååriga installations-
perioden. Underhåll innefattar i huvudsak byte av stirlingmotorns tätningar och rengöring av speg-
lar (på plats) med en uppskattad marginal om ca 30 procent. Intäkter och därmed sammanhäng-
ande arbete delas mellan teknikleverantören och EPC. Modellen minimerar behovet av rörelse-
kapital för Ripasso Energy och avlägsnar risken för leveransen eftersom projektutvecklaren och 
EPC-företaget balanserar projektets kapitalkostnad. 
 

Lokalt innehåll 

En viktig parameter i anskaffningsprocessen, ibland upp till ca 30 procent av utvärderingskriteri-
erna, är nivån av lokalt innehåll, det vill säga hur stor del av leveransen som hämtas från landet 
ifråga. Med en stor andel standardkomponenter har Ripasso Energy fördelen av att lönsamt 
kunna engagera lokal personal och leverantörer i upp till ca 50 procent av ordervärdet.  
 
Genom stirlingmotorns höga driftssäkerhet är det möjligt för lokal personal att underhålla och 
driva anläggningen utan omfattande extern hjälp. För att uppnå stordriftsfördelar kommer stirling-
motorn, i sin helhet, tillverkas av Ripasso Energy (via Sibbhultsverken) i Sverige. Vid mycket stora 
beställningar kan även delar av denna tillverkning komma att utföras på den lokala marknaden. 
 

Prissättning 

Normalt prissätts stirlingmotorn så att totalkostnaden för ett projekt hamnar runt 2 MUSD/MW. 
Ripassos strategi är att tillämpa en enhetlig prisnivå för stirlingmotorerna för de projekt vi levererar 
till. Projektens totalkostnad påverkas dock något av den individuella marknadens villkor och stor-
leken på projektet. Med ökande projektvolymer och därmed större produktionsserier kommer Bo-
lagets försäljningsmarginaler förbättras.  
 

Försäljningsprocess och försäljningskanaler 

Energimarknaden präglas av långa beslutsprocesser med flera involverade parter, vilket gör att 
en försäljningsprocess normalt tar 12-24 månader från första kontakt. Ripasso Energys etable-
rade kontakter med EPC-partners och projektutvecklare har gett goda kunskaper och påverkans-
möjligheter som bidrar till att underlätta processen. Efter år av förberedande marknadsföring har 
Ripasso Energy stark tillit till sina partners nätverk på valda marknader.  
 

Affärsmodell och värdekedja för PWR BLOK 400-F 

Till skillnad från vid försäljning av stirlinghybriden sker försäljning av PWR BLOK 400-F direkt till 
slutanvändarna i ferrokromindustrin. Affärsmodellen innebär att Bolaget hanterar samtliga poten-
tiella affärsmöjligheter. Det är också färre led i värdekedjan, vilket Bolaget bedömer innebär goda 
förutsättningar för kortare ledtider från beslut till leverans av stirlingmotorer.    
 

Tillstånd 

Viktiga tillstånd fram till kontrakt innefattar genereringslicenser, tillstånd för nätanslutning, PPA 
och miljögodkännande. Dessa tillstånd uppskattas i Italien kräva ca 6-8 månader för de mindre 
projekt där Bolagets samarbetspartner handhar processen.  
 

Historik 

2008: Bolaget bildas och avtal tecknas mellan Ripasso Energy och Kockums 
 
2009: Avtal med Graphite Energy Australia att utvärdera Bolagets stirlingteknologi i kombination 
med Graphite Energys termiska lagringssystem  
 
2009: Avtal med Metallbearbetning i Sibbhult avseende produktion av stirlingmotorer  
 
2010: Avtal med Argenda avseende test av solenhet prototyp i Antalya, Turkiet  
 
2010: Avtal med GHG Reductions Ltd avseende Bolagets referensanläggning i Upington, Sydaf-
rika  
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2010: Framgångsrikt test av Bolagets första egentillverkade stirlingmotorer  
 
2011: Bolagets första solenhetsprototyp testas i Turkiet  
 
2012: Bolagets testanläggning i Sydafrika tas i drift  
 
2013: Inledande studier avseende en hybridiserad produkt genomfördes och visade på goda möj-
ligheter att realisera en konkurrenskraftig produkt  
 
2014: Beslut att starta utvecklingen av en hybridiserad produkt  
 
2015: Första hybridiserade stirlingmotorn färdigställdes och testades framgångsrikt med naturgas  
 
2016: En genereringslicens avseende ett kommersiellt projekt erhölls i Namibia  
 
2016: Ramavtal med Horizon (Italien) klart och Bolagets aktier noteras vid NGM Nordic MTF 
 
 2017: • Bolaget ingår nytt ramavtal med Horizon (Italien) som ersätter tidigare ramavtal 

• Bolaget lämnar in tre patentansökningar avseende hybridiseringsfunktionalitet 

• Bolaget erhåller sin första kommersiella order om tre hybridiserade stirlingmotorer 

• Bolaget lanserar PWR BLOK 400-F för förbränning av restgaser 
  

Samarbetet med Horizon och kommande projekt 

Under våren 2016 ingick Ripasso Energy ett ramavtal med det italienska företaget Horizon S.R.L. 
Detta ramavtal ersattes med ett nytt ramavtal våren 2017. Horizon ska enligt avtalet ansvara för 
utveckling, färdigställande av solhybridprojekt där Ripasso Energys stirlingmotor tillsammans 
med tillhörande komponenter och mjukvara ska användas. Horizon har även åtagit sig att sälja 
projekten vidare till slutkund, vilket finansierar projekten. 
 
Då italienska staten garanterar en hög så kallad ”feed in tariff” för Bolagets teknik att producera 
elektricitet, kan Bolaget få en god vinstmarginal även på en produktionsvolym om ca 100 stirling-
motorer. Det finns alltså möjlighet att på Sicilien bygga kommersiellt hållbara anläggningar, vilket 
ger förutsättningar för att etablera förtroende för teknologin och med samma affärsmodell öppna 
större marknader. 
 
I maj 2017 erhöll Bolaget den första kommersiella ordern, från Horizon S.R.L. Ordern omfattar tre 
enheter, som ska levereras under 2018. Ordern omfattar även tillhörande system, såsom speglar, 
tracker och dylikt. Detta kommer att bli den första kommersiella anläggningen baserad på hybri-
diserade stirlingmotorer och den kommer att generera och sälja el till det italienska energibolaget 
Enel, under det statliga programmet för förnyelsebar energi. 
 
Den 28 september 2017 lanserade Ripasso Energy en ny applikation för stirlingmotorn, PWR 
BLOK 400-F. 
 
På längre sikt kan Bolaget komma att initiera projekt där stirlingmotorn används för annat än i 
solhybriden eller PWR BLOK 400-F. Styrkan hos stirlingmotorn är den höga verkningsgraden 
kombinerat med förmågan att hantera bränslen med varierande kvalité och till minimala under-
hållskostnader. Bolagets stirlingmotor kan drivas med en mängd bränslen såsom biogas, etanol 
och industriell fackelgas. Kommande projekt kan därför komma att ha som mål att utveckla appli-
kationer utan soldrift, vilket öppnar för andra affärsmodeller utan behov av omfattande avtalsre-
glering. 
 

Organisation och medarbetare 

 Medelantalet anställda 

2017-06-30 7 

2016-12-31 9 

2015-12-31 10 

2014-12-31 8 
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MARKNADSÖVERSIKT 
 

Marknaden för solhybriden 

Den närmast jämförbara teknologin till Ripasso Energys solhybrid är så kallad CSP, Concentrated 
Solar Power. Till skillnad från solceller har CSP förmågan att flytta produktionen i tid till timmarna 
efter solens nedgång och tillföra el till kraftnätet när den som bäst behövs på kvällen. De två 
dominerande teknologierna, paraboliska tråg och soltorn, fångar in solstrålningen och värmer upp 
flytande salt som lagras i stora tankar och kan, när behov av elektricitet finns, användas för att 
driva en ångturbin. För att komplettera värmen från solen används naturgas för att värma upp det 
flytande saltet på morgonen eller producera elektricitet molniga dagar. Kostnaden för dessa lös-
ningar har inte sjunkit med samma takt som solceller har gjort, men efterfrågan är trots detta stark 
då många marknader ser ett stort värde på den mer tillgängliga elektriciteten och det stora förny-
bara innehållet. 
 
Mot denna teknologi står sig Ripasso Energys solhybrid mycket väl på alla plan, förutom att den 
ännu inte är ”bankable”, det vill säga, den är inte möjligt i dagsläget att använda större projekt 
baserad på teknologin som säkerhet för att få belåning i kommersiella banker. 
 

Solhybridlösningens fördelar gentemot traditionell CSP: 

 

• Lägre investeringskostnad: Ripasso Energy räknar med att kunna leverera en nyckelfärdig 
anläggning väl under 4 MUSD/MW i liten skala för de första projekten och 2 MUSD/MW när 
ett första projekt med en storlek över 30 MW har säkrats. Bolaget bedömer att detta under-
stiger nu aktuella priser på marknaden för CSP. 

 

• Lägre underhållskostnad: Rapporterade kostnader för CSP är höga för att sköta drift och un-
derhåll av en typisk anläggning. Ripasso Energy anser det vara fullt möjligt att göra detta till 
en kostnad om 10 USD/MWh redan från start, med goda möjligheter att sänka dessa kostna-
der ytterligare. 

 

• Vatten är en stor bristvara på de flesta marknader med stor solinstrålning. Traditionell CSP 
använder stora mängder vattenånga, vilket leder till stor vattenförbrukning. Ripasso Energys 
solhybrid använder inget vatten för att framställa elektricitet. 

 

• Kan byggas modulärt: Ripasso Energys solhybrid kan delas upp och byggas nära konsumt-
ionen av elektricitet. Traditionell CSP har utvecklats mot allt större storlekar i försök att få ner 
kostnader och förbättra effektivitet. Det medför ett stort behov av investeringar i högspän-
ningsnät för att leverera elen till slutkonsument. 

 

• Byggtid och robusthet: Ripasso Energys lösning bygger på ett stort antal enheter som var 
och en generar 33 kW och arbetar oberoende av varandra. Det betyder att de successivt kan 
kopplas in och generera elektricitet till elnätet under byggtiden. Man får också en mycket 
säker elförsörjning då ett fel i en enskild enhet inte påverkar den totala produktionen nämn-
värt. 

 

• Gasförbränning dubbelt så effektiv: De flesta CSP-anläggningar använder gas för delar av 
sin produktion av elektricitet. Denna gas omsätts med låg konverteringsgrad genom en inef-
fektiv ångturbin. Bolaget bedömer att Ripasso Energys stirlingmotor har dubbelt så hög ef-
fektivitet, vilket gör att den gas som används ger dubbelt så mycket elektricitet. 

 
Marknaden för traditionell CSP är ansenlig och anläggningar har byggts i ett flertal länder. Ri-
passo Energy måste, trots sina många teknologiska fördelar, först bevisa solhybriden kommersi-
ellt och nå acceptans hos såväl banker, projektutvecklare, EPC-företag som slutkunder innan 
traditionell CSP kan utmanas på allvar. Även om det finns prognoser på kostnadsförbättringar på 
alla fronter för denna teknologi står sig Ripasso Energys lösning väl även mot de prognoser bran-
schen själv gör för 2025. 
 
Dieselkraftverk är en väl beprövad teknologi som är billig i inköp och används brett för både större 
och mindre anläggningar. De största nackdelarna är att elkostnaden blir högre än storskaliga 



41  

lösningar som kol-, gas- och kärnkraft, främst på grund av höga underhållskostnader, kort livs-
längd och lägre bränslekonverteringsgrad. Fördelarna med tekniken är flexibiliteten och säker-
heten att tillgång till elektricitet alltid finns. Ripasso Energys solhybrid står sig mycket väl teknolo-
giskt och ekonomiskt i jämförelse med dieselkraftverk, men har en hel del kvar för att kunna ge 
affärsmässigt lika smidiga lösningar. Till fördelarna för Ripasso Energys solhybrid hör en hög och 
jämn bränslekonverteringsgrad, flexibilitet i bränsleval, livslängd och låg underhållskostnad. Den 
kanske största fördelen är möjligheten att drastiskt minska bränslekonsumtionen, genom att låta 
solvärme producera elektricitet när den är tillgänglig. Ripasso Energy kan idag inte erbjuda en-
skilda kunder i mindre skala en attraktiv lösning för deras respektive marknad och detta kommer 
utvecklas först då motorn är kommersiellt bevisad och tillverkas i skala. Det kommer då ske ge-
nom lokala partnerskap eller genom en ny ägares distributionskanaler. 
 
Hybridlösningar av olika slag håller på att komma ut på marknaden, men enbart ett fåtal har 
byggts vad Bolaget känner till. De som har varit mest framgångsrika består av solceller, diesel-
kraftverk och batterier samt ett kontrollsystem som behövs för att få dessa att arbeta tillsammans. 
Att dessa lösningar inte ännu finns i större mängd kan ses som ett bevis för att det är svårt att 
skapa en attraktiv och pålitlig lösning. Batterier är fortfarande dyra och utgör en svaghet i syste-
men. Vidare är det tre olika anläggningar som binder kapital när bara en kan producera åt gången. 
Ripasso Energy gör bedömningen att Ripasso Energys solhybrid har potentialen att producera 
betydligt billigare el på marknader med god solinstrålning. 
 
Bolaget erfar att kolkraft har den största produktionsvolymen på världsmarknaden då den kan 
producera billig, pålitlig elektricitet.4 Dess negativa miljöpåverkan uppmärksammas dock allt mer 
och statliga bördor och överstatliga överenskommelser gör att dess marknadsandel minskar. I 
exempelvis USA ser Bolaget att merparten av den nya kraftförsörjning som kommer att byggas, 
utgörs av gas- vind- eller solkraft. Här ligger Ripasso Energys största, långsiktiga möjlighet då 
solhybriden producerar just den pålitliga elektriciteten till ett rimligt pris, för vilken kolkraften är 
uppskattad. I tillägg kan också nämnas att Ripasso Energys solhybrid har bättre tillgänglighet än 
kolkraftens, då den kan anpassa sin produktion till det behov av elektricitet som finns för tillfället. 
För att bli ett verkligt alternativ ekonomiskt till kolkraft, krävs att ett antal förutsättningar uppfylls: 
 

• Anläggningar av större storlek (över 30 MW) byggs 
 

• Tillverkningen av motorer når en årlig produktionsvolym av åtminstone några tusen enheter 
 

• Att vi finner bra samarbetspartners (EPC) som kan driva ner kostnader vid byggandet av 
anläggningar 
 

• Att vi finner bra finansieringslösningar 
 

• Att gas finns tillgänglig till en rimlig kostnad 
 
För att kunna genomföra det som beskrivs ovan är en förutsättning att vi bevisar solhybriden 
kommersiellt. Bolaget har tidigare identifierat Sicilien i Italien som en lämplig plats för detta. Bo-
laget har därför inlett ett samarbete med Horizon S.R.L. Genom den order från Horizon S.R.L. 
som erhölls i maj 2017, har Bolaget tagit ett stort steg mot att bevisa solhybriden kommersiellt. I 
avsnittet ”Samarbetet med Horizon och kommande projekt” finns ytterligare information. 
 

  

                                                      
4 w.ww.worldenergy.org/wp-content/uploads/2016/10/World-Energy-Resources-Full-report-2016.10.03.pdf 
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Marknaden för PWR BLOK 400-F 

Inom industrin finns på många ställen biprodukter i form av gaser (restgas) som idag bränns upp, 
utan att energin tas tillvara. Restgas är vanligen av ojämn kvalité, vilket gör att den är svår att 
hantera för motorer baserade på intern förbränning. Stirlingmotorn är unik med hög verkningsgrad 
och extern förbränning, vilket gör den i det närmaste okänslig för vilken typ av gas som bränns 
och vilken kvalité det är på den aktuella gasen. Med PWR BLOK 400-F har Ripasso Energy ut-
vecklat en produkt där Bolagets stirlingmotor monteras i en container som på ett kostnadseffektivt 
sätt kan placeras i anläggningar där förbränning av restgas sker. 
 
Ripasso Energy har identifierat ferrokromindustrin som en bra första marknad, då den är elinten-
siv och genererar en stor mängd restgas som idag måste brännas upp. Ripasso Energy har under 
det tredje kvartalet detta år testat sina stirlingmotorer för förbränning av denna typ av gas med 
mycket goda resultat. 
 
En väsentlig andel av världens ferrokromindustri finns i Sydafrika.5 Ripasso Energy har varit när-
varande i Sydafrika i över fem år med sin testanläggning i Upington samt byggt ett omfattande 
nätverk inom energisektorn. I Sydafrika produceras 87 procent av all el med fossila bränslen, 
enligt siffror från Eskom6, Sydafrikas största elproducent, med stora koldioxidutsläpp som följd. 
Den minskade elförbrukning som Ripasso Energys teknologi möjliggör skulle enligt Bolagets be-
räkningar innebära en reduktion av koldioxidutsläppen med 3 500 ton per år och PWR BLOK. 
 
Inom enbart Sydafrikas ferrokromindustri finns en marknadspotential om 250 MW, enligt en av 
Bolaget anlitad expert på den sydafrikanska ferrokromindustrin. Den energimängden motsvarar 
625 enheter av PWR BLOK 400-F. Ripasso Energys indikativa pris för ett PWR BLOK 400-F är 
omkring 4,6 MSEK. Med detta pris blir kundens totalkostnad för el under 25 år endast 17 öre per 
kWh. 
 

  

                                                      
5 http.s://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/chromium/mcs-2015-chrom.pdf 
6 w.ww.eskom.co.za/IR2015/Documents/Eskom_fact_sheets_2015.pdf, w.ww.insg.org/docs/issf_stainless_steel_in_fig-
ures_2015_english.pdf 
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UTVALD FINANSIELL INFORMATION 
 
Den utvalda historiska finansiella informationen som redovisas nedan har för räkenskapsåren 2015 
och 2016 hämtats från Bolagets reviderade räkenskaper, upprättade i enlighet med Årsredovisning-
slagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Den utvalda 
historiska finansiella informationen för perioden 1 januari – 30 juni 2017 med jämförelsesiffror för 
samma period 2016 har hämtats från Bolagets halvårsrapport perioden 1 januari – 30 juni 2017, 
upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1. Halvårsrapporten har ej reviderats eller varit föremål för 
översiktlig granskning av Bolagets revisorer. Kassaflödesanalys för räkenskapsåret 2015 är hämtad 
från årsredovisningen för räkenskapsåret 2016, i egenskap av jämförelseperiod, och är ej en del av 
Bolagets reviderade räkenskaper för räkenskapsåret 2015. 
 
Informationen som följer ska läsas tillsammans med ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” 
och Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2015–2016 samt halvårsrapporten 
för perioden 1 januari – 30 juni 2017, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser.    
 

Resultaträkning i sammandrag 

 

Belopp i kkr 

2017-01-01  

2017-06-30 

(Ej reviderad) 

2016-01-01 

2016-06-30 

(Ej reviderad) 

2016 

(Reviderad) 

2015 

(Reviderad) 

     

Rörelsens Intäkter     

Nettoomsättning 
- 

 
517 517 1022 

Aktiverat arbete för egen 

räkning 
15 257 12 448 20 601 21 494 

Övriga rörelseintäkter 253 14 153 8 

Summa intäkter 15 510 12 979 21 271 22 524 

     

Rörelsens kostnader     

Råvaror och förnöden-

heter 
-9 986 -7 406 -12 541 -20 072 

Övriga externa kostnader -3 257 - 3 250 -8 572 - 3 715 

Personalkostnader -3 943 -4 778 -8 080 -8 414 

Avskrivningar av materi-

ella anläggningstillgångar 
-30 -188 -256 -728 

Övriga rörelsekostnader -19 134 - -94 

Summa kostnader -17 235 -15 488 -29 449 -33 023 

Rörelseresultat -1 725 -2 509 -8 178 -10 499 

     

Resultat från finansiella 

poster 
    

Ränteintäkter och lik-

nande resultatposter 
- - 1 1 

Räntekostnader och lik-

nande resultatposter 
- - - -4 942 

Resultat efter finansi-

ella poster 
-1 725 -2 509 -8 177 -15 440 

Resultat före skatt -1 725 -2 509 -8 177 -15 440 

     

Skatt på periodens/årets 

resultat 
- - - - 

Periodens resultat -1 725 -2 509 -8 177 -15 440 
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Balansräkning i sammandrag 

 

Belopp i kkr 
2017-06-30 

(Ej reviderad) 

2016-06-30 

(Ej reviderad) 

2016-12-31 

(Reviderad) 

2015-12-31 

(Reviderad) 

     

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för utvecklingsar-

beten  
201 431 178 021 186 194 165 572 

Summa 201 431 178 021 186 194 165 572 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer 184 171 103 359 

Summa 184 171 103 359 

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Andra långfristiga värdepappersinnehav - - n/a n/a 

Summa - - n/a n/a 

     

Summa anläggningstillgångar 201 615 178 192 186 297 165 932 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager m.m.     

Varor under tillverkning 2 782 1 387 1 465 1 153 

Summa 2 782 1 387 1 465 1 153 

     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar - 445 - 469 

Aktuell skattefordran 360 360 233 233 

Övriga fordringar 1 667 949 538 702 

Förutbetalda kostnader  113 138 182 419 

Summa 2 140 1 892 953 1 823 

     

Kassa och bank 10 543 5 380 27 339 1 238 

Summa omsättningstillgångar 15 465 8 659 29 757 4 215 

SUMMA TILLGÅNGAR 217 080 186 851 216 054 170 146 

  

Eget kapital     

Bundet eget kapital     

Aktiekapital (61 157 709 aktier)     

Aktiekapital 612 523 612 453 

Fond för utvecklingsavgifter 37 403 12 448 20 601 - 

Summa 38 015 12 971 21 213 453 

     

Fritt eget kapital     

Överkursfond 208 175 129 331 208 175 120 266 
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Balanserat resultat -36 341 41 306 -11 362 24 643 

Årets resultat -1 725 -2 509 -8 177 -15 440 

Summa 170 109 168 128 188 636 129 470 

Summa eget kapital 208 124 181 099 209 849 129 923 

     

Kortfristiga skulder     

Förskott från kunder 2 375 2 070 2 070 2 520 

Leverantörsskulder 3 450 1 504 2 297 2 223 

Övriga kortfristiga skulder 122 160 102 29 664 

Upplupna kostnader och förutbetalda in-

täkter 
3 009 2 018 1 736 5 817 

Summa 8 956 5 752 6 205 40 223 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKUL-

DER 
217 080 186 851 216 054 170 146 

 
 

Kassaflödesanalys i sammandrag 

 

Belopp i kkr 

2017-01-01 

2017-06-30 

(Ej reviderad) 

2016-01-01 

2016-06-30 

(Ej reviderad) 

2016 

(Reviderad) 

2015 

(Ej reviderad) 

     

Den löpande verksamheten       

Resultat efter finansiella poster -1 725 -2 509 -8 177 -15 440 

Justeringar för poster som inte ingår 

i kassaflödet, m.m. 
30 188 256 728 

Summa -1 695 -2 321 -7 921 -15 184 

Betald inkomstskatt - -127 - - 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten före 
-1 695 -2 448 -7 921 -15 184 

förändringar av rörelsekapital     

      

Kassaflöde från förändringar i rö-

relsekapital 
    

Ökning (-) /Minskning (+) av  

varulager 
-1 316 -234 -312 -91 

Ökning (-) /Minskning (+) av rörelse-

fordringar 
-1 187 59 871 -572 

Ökning (+) /Minskning (-) av rörelse-

skulder 
2 750 -25 943 -4 498 13 384 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 
-1 448 -28 566 -11 860 12 721 

      

Investeringsverksamheten     

Förvärv av immateriella anlägg-

ningstillgångar 
-15 237 -12 449 -20 621 -21 494 

Förvärv av materiella anläggnings-

tillgångar 
-111 - - -38 

Kassaflöde från investeringsverk-

samheten 
-15 348 -12 449 -20 621 -21 532 

      

Finansieringsverksamheten     

Nyemission - 53 650 88 067 21 000 

Erhållna aktieägartillskott - 36 36 - 
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Amortering av lån - -8 529 -29 521 - 

Kassaflöde från finansierings-

verksamheten 
- 45 157 58 582 21 000 

Periodens kassaflöde -16 796 4 142 26 101 -2 523 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS 

BÖRJAN 
27 339 1 238 1 238 3 761 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS 

SLUT 
10 543 5 380 27 339 1 238 
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN  
 
Informationen nedan ska läsas tillsammans med avsnittet ”Utvald finansiell information” och de re-
viderade räkenskaperna för åren 2015 och 2016 samt halvårsrapporten för perioden 1 januari – 30 
juni 2017.   
 

Resultaträkning 

Jämförelse mellan perioderna 1 januari – 30 juni 2017 och 1 januari – 30 juni 2016 

Bolagets intäkter uppgår till 15 510 kkr (12 979 kkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för 

egen räkning med 15 257 kkr (12 448 kkr). Nettoomsättningen uppgår till 0 kkr (517 kkr) och 

resultat efter finansiella poster redovisas med -1 725 kkr (-2 509 kkr). Det negativa resultatet är 

till stor del hänförligt till övriga externa kostnader och personalkostnader. Av personalkostnaderna 

har 3 131 kkr (3 950 kkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning. Vid periodens utgång uppgår 

de aktiverade utvecklingskostnaderna till 201 431 kkr (178 021 kkr). 

 

Jämförelse mellan räkenskapsåren 2016 och 2015 

Bolagets intäkter uppgår till 21 271 kkr (22 524 kkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för 

egen räkning. Nettoomsättningen uppgår till 517 kkr (1 022 kkr) och resultat efter finansiella poster 

redovisas med -8 177 kkr (-15 440 kkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till övriga 

externa kostnader och personalkostnader. Vid räkenskapsårets utgång uppgår de aktiverade ut-

vecklingskostnaderna till 186 194 kkr (165 572 kkr). 

 

Kassaflöde  

Jämförelse mellan perioderna 1 januari – 30 juni 2017 och 1 januari – 30 juni 2016 
Bolagets kassaflöde uppgår till -16 796 kkr (4 142 kkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen 

till 10 543 kkr (5 380 kkr). Det negativa kassaflödet är till stor del hänförligt till kostnader för pro-

duktutveckling, vilka har aktiverats. 

 

Jämförelse mellan räkenskapsåren 2016 och 2015 

Bolagets kassaflöde uppgår till 26 101 kkr (-2 523 kkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen 

till 27 339 kkr (1 238 kkr). Det positiva kassaflödet är till stor del hänförligt till den nyemission som 

föregick börsnoteringen av Ripasso Energys aktie. Nyemissionen tillförde bolaget sammanlagt 

29 201 kkr, inklusive kvittningar och exklusive emissionskostnader, och innebar att bolaget vid 

årets slut hade 3 268 aktieägare. 

 

Finansiell ställning 

30 juni 2017 jämfört med 30 juni 2016 
Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 208 124 kkr (181 099 kkr). Under perioden har 
sammanlagt -1 725 kkr vilket är periodens resultat, minskat bolagets egna kapital. Resultatet är 
främst föranlett av kostnader för framtagning av koncept för PWR BLOK 400-F samt initiala tester 
av stirlingmotorernas funktionalitet för förbränning av restgas. På balansdagen finns 61 157 709 
utestående aktier med ett kvotvärde om 0,01 kr. Bolagets kortfristiga skulder uppgick på balans-
dagen till 8 956 kkr (5 752 kkr). 
 

31 december 2016 jämfört med 31 december 2015 

Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 209 849 kkr (129 923 kkr). Under året har 

sammanlagt 88 103 kkr, efter hänsyn tagen till emissionskostnader, tillförts bolagets egna kapital 

genom nyemissioner. På balansdagen finns 61 157 709 utestående aktier med ett kvotvärde om 

0,01 kr. Bolagets kortfristiga skulder uppgick på balansdagen till 6 205 kkr (40 223 kkr). 
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EGET KAPITAL, SKULDER OCH ÖVRIG FINANSIELL IN-
FORMATION 
 

Eget kapital och nettoskuldsättning 

Tabellerna i detta avsnitt redovisar Bolagets kapitalisering och skuldsättning per den 30 septem-
ber 2017. Se avsnitt ”Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden” för ytterligare information om bland 
annat Bolagets aktiekapital och aktier. Bolagets nuvarande verksamhet finansieras i huvudsak 
genom eget kapital. 
 
Eget kapital och skulder 
  

 
Nettoskuldsättning 

 

 

Investeringar 

Investeringar 2015 

Investeringar under 2015 uppgick till 21 532 KSEK och bestod främst av balanserade utveckl-
ingsutgifter. 
 

Investeringar 2016 

Investeringar under 2016 uppgick till 20 621 KSEK och bestod av balanserade utvecklingsutgif-
ter. 

KSEK 30 september 2017 

Summa kortfristiga räntebärande skulder 7 500 

Mot borgen 0 

Mot säkerhet 0 

Blancokrediter 7 500 

  

Summa långfristiga räntebärande skulder 0 

Mot borgen 0 

Mot säkerhet 0 

Blancokrediter 0 

   

Summa eget kapital 206 651 

Aktiekapital 612 

Fond för utvecklingsavgifter 43 391 

Överkursfond 208 175 

Balanserad vinst -42 330 

Periodens resultat -3 197 

KSEK 30 september 2017 

A. Kassa 0 

B. Likvida medel 8 202 

C. Lätt realiserbara värdepapper 0 

D. Summa likviditet (A+B+C) 8 202 

E. Kortfristiga räntebärande fordringar 0 

F. Kortfristiga bankskulder 0 

G. Kortfristig del av långfristiga skulder 0 

H. Andra kortfristiga skulder 14 711 

I. Summa kortfristiga skulder (F+G+H) 14 711 

J. Kortfristig nettoskuldsättning (I-E-D)                      6 509 

K. Långfristiga banklån 0 

L. Emitterade obligationer 0 

M. Andra långfristiga skulder 0 

N. Långfristig skuldsättning (K+L+M) 0 

O. Nettoskuldsättning (J+N) 6 509 
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Investeringar 30 juni 2017 

Investeringar under 2017 till och med 30 juni 2017 uppgick till 15 237 KSEK och bestod främst av 
balanserade utvecklingsutgifter. 
 

Pågående investeringar och åtaganden om framtida investeringar 

Bolaget har under 2017 fortsatt att investera i utveckling vilket även förutsätts fortsätta i framtiden. 
Detta förväntas finansieras, i likhet med tidigare, genom eget kapital via Nyemissionen. 
 

Immateriella anläggningstillgångar 

Bolagets immateriella anläggningstillgångar består av balanserade utvecklingsutgifter. 
 
KSEK  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
per den 30 september 2017 

207,42 MSEK 

  
 
 

Materiella anläggningstillgångar 

Bolagets materiella anläggningstillgångar består av inventarier, verktyg och installationer. 
 
KSEK  
Inventarier, verktyg och installationer 
per den 30 september 2017 

0,24 MSEK 

  
 

Redogörelse för kapitalbehov och finansiering 

Bolaget gör bedömningen att det i dagsläget inte har tillräckligt rörelsekapital för de aktuella be-
hoven under den kommande tolvmånadersperioden. Bolaget har mottagit ett brygglån från Dagny 
OÜ om 7,5 MSEK för att säkerställa Bolagets finansiering tills Nyemissionen genomförts. Bolaget 
bedömer att underskottet i rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden uppgår till ca 
35 MSEK. Rörelsekapitalbehovet bedöms uppkomma i december 2017. Vid fulltecknande i Nye-
missionen tillförs Bolaget cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader. Av dessa utgår ca 7,7 
MSEK, inklusive ränta, genom kvittning av lån till Dagny OÜ. Efter ett fulltecknande i Nyemiss-
ionen krävs det att Bolaget tillförs ytterligare ca 10 MSEK, för att säkerställa rörelsekapitalbehovet 
under den kommande tolvmånadersperioden. 
 
I samband med Nyemissionen har Bolaget ingått avtal om teckningsåtaganden och emissions-
garantier med Huvudägaren och Miura Holding Limited motsvarande 100 procent av emissions-
beloppet. Dessa avtal är endast delvis säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller lik-
nande arrangemang. 
 
Den 1 november 2017 har Bolagets styrelse beslutat om en nyemission av högst 18 347 312 
aktier, vilket om emissionen fulltecknas, kommer tillföra Bolaget ca 91,7 MSEK före emissions-
kostnader under  det fjärde kvartalet 2017 (”Aktieemissionen”). Aktiemissionen omfattas av teck-
ningsförbindelser till ett sammanlagt belopp om ca 58 MSEK.  
 
Om Nyemissionen, trots utställda garanti- och teckningsåtaganden, inte fulltecknas och Bolaget 
misslyckas med att inhämta ytterligare kapital, genom Aktieemissionen, eller på annat sätt, skulle 
detta resultera i att verksamheten skulle behöva bedrivas i lägre takt än beräknat samt att Bolaget 
skulle behöva se över sin organisation och kostnadsstruktur. 
 

Anmärkningar från Bolagets revisor 

Revisionsberättelsen 2015 avviker från standardformulering. Såsom övrig upplysning upplystes 
om att revisionen har genomförts av annan revisor än vid revisionen av årsredovisning 2014. 
Upplysning av särskild betydelse lämnades avseende att Bolagets framtida verksamhet var av-
hängig av att finansiering erhålls. 
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Tendenser och osäkerhetsfaktorer 

Utöver vad som framgår av detta Prospekt känner Bolaget inte till några andra tendenser, osä-
kerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan ha en 
väsentlig inverkan på Bolagets utsikter under innevarande år. 
 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

Utöver lånet som beskrivs i avsnittet ”Transaktioner med närstående” har Bolaget lanserat en ny 
produkt, PWR BLOK 400-F, för förbränning av restgas, vilket lanserades den 28 september 2017. 
 
Den 1 november 2017 beslutade styrelsen med stöd av ett bemyndigande att emittera högst 18 
347 312 aktier, vilket om emissionen fulltecknas tillför Bolaget ca 91,7 MSEK före emissionskost-
nader. Kapitalet aves användas för att förstärka satsningen på PWR BLOK. 
 
Inga andra väsentliga förändringar har skett avseende Bolagets finansiella situation efter den 30 
juni 2017. 
 

Övriga omständigheter 

Utöver vad som framgår av detta Prospekt känner Bolaget inte till några offentliga, ekonomiska, 
skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt 
påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet. 
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AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
 

Aktiekapital och aktier 

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår innan Nyemissionen till 611 577,09 SEK, fördelat på 
61 157 709 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,01 SEK. Aktierna i Bolaget har utgetts i 
enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna i Bolaget 
finns endast i ett aktieslag och har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade 
aktier är fullt inbetalda och är fritt överlåtbara. Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte 
understiga 500 000 SEK och inte överstiga 2 000 000 SEK, fördelat på inte färre än 50 000 000 
aktier och inte fler än 200 000 000 aktier.  
 
Vid bolagsstämma medför varje aktie en röst. Samtliga aktier är till fullo betalda och ger lika rätt 
till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare 
rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.  
 
Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla 
skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd 
av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
 
Aktierna i Bolaget är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Bolagets aktier har inte heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande 
under innevarande eller föregående räkenskapsår.  
 
Det finns inga andra utestående instrument, t ex teckningsoptioner, som skulle kunna medföra 
att nya aktier i Bolaget emitteras. 
 
Av tabellen nedan framgår aktiekapitalets utveckling under de tre senaste räkenskapsåren, inklu-
sive förändringar i aktiekapitalet till följd av Nyemissionen.  

Aktiekapitalets utveckling 

 
  Antal aktier  Aktiekapital (SEK)   

År Händelse Förändring Totalt   Förändring Totalt  Kvotvärde (SEK) 

2008 Nybildning 1 000 1 000  100 000,00 100 000,00  100 

2009 Nyemission1 1 040 2 040  104 000,00 204 000,00  100 

2012 Nyemission1 2 040 4 080  204 000,00 408 000,00  100 

2015 Nyemission1 453  4 533  45 300,00 453 300,00  100 

2016 Nyemission1 265 4 798  26 500,00 479 800,00  100 

2016 Nyemission1 110 4 908  11 000,00 490 800,00  100 

2016 Nyemission1 319 5 227  31 900,00 522 700,00  100 

2016 Aktiesplit 52 264 773 52 270 000  0,00 522 700,00  0,01 

2016 
Kvittningsemiss-
ion2 1 587 500 53 857 500  15 875,00 538 575,00  0,01 

2016 Nyemission3 5 750 000 59 607 500  57 500,00 596 075,00  0,01 

2016 Nyemission4 1 242 959 60 850 459  12 429,59 608 504,59  0,01 

2016 
Kvittningsemiss-
ion5 307 250 61 157 709  3 072,50 611 577,09  0,01 

20176 Nyemission6 18 347 3126 79 505 0216  183 473,126 795 050,216  0,016 

         

1) Samtliga emissioner mellan 2009-12-07 och 2016-03-15 har tecknats av grundare, strategiska investerare samt Hu-
vudägaren (Sven Sahle genom bolag) för att kapitalisera Bolaget. 

2) Kvittningsemissionen genomfördes för reglering av långfristiga lån från Huvudägaren (Sven Sahle genom bolag) och 
AC Cleantech Growth Fund I Holding AB. 

3) Nyemissionen genomfördes för att kapitalisera Bolaget och för att utöka den befintliga spridningen av ägandet, genom 
riktande av emissionen till aktieägare i Dividend Sweden AB (publ) och allmänheten i Sverige. 

4) Nyemissionen genomfördes för att bereda teckning av särskilt vidtalade strategiska och institutionella investerare. 
5) Kvittningsemissionen genomfördes för reglering av garantiersättning till garanter i nyemissionen under not 3, samt till 

Capensor Capital AB för reglering av konsultarvode i anledning av den garanterade emissionen. 
6) Bolaget offentliggjorde den 1 november 2017, styrelsens beslut med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 

april 2017 om en företrädesemission av högst 18 347 312 aktier. Varje aktieägare erhåller tre (3) teckningsrätter för 
varje (1) innehavd aktie. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningstiden löper under 
perioden från och med den 4 december 2017 till och med den 15 december 2017. Teckningskursen är 5 kr per aktie. 
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Bemyndigande 

Årsstämman den 27 april 2017 beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, 
under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier medförande en 
ökning av aktiekapitalet om högst 30 procent, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Så-
dant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betal-
ning. Styrelsen har den 1 november 2017 beslutat att emittera högst högst 18 347 312 aktier, 
vilket innebär att aktiekapitalet kommer att öka med högst ca 30 procent, vilket innebär att be-
myndigandet i så fall kommer vara tillfullo utnyttjat.  
 

Teckningsoptioner 

Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 10 oktober 2014 beslutades enhälligt, på styrelsens 
förslag, om emission av 464 teckningsoptioner, till Bolagets anställda. Utöver anställda innehar 
styrelseledamot Ulf Gundemark 35 teckningsoptioner, och verkställande direktör Gunnar Larsson 
innehar 250 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitterades till ett uppskattat marknads-
värde om 6 722 kronor per teckningsoption. Totalt erlades 3 119 008 kronor till betalning. 
Programmet är ej subventionerat av Bolaget, och Bolaget förväntas inte ha några väsentliga 
kostnader i anledning av programmet. Skälet till införande av programmet var att förmå anställda 
och vissa befattningshavare att investera i Bolaget. 
 
En (1) teckningsoption ger rätt att teckna tiotusen (10 000) nya aktier för ca 2,30 kronor per aktie 
från och med den 1 november 2017 till och med den 31 oktober 2021. Om samtliga 
teckningsoptioner utnyttjas, tillförs Bolaget cirka 10,7 miljoner kronor och aktiekapitalet ökar med 
46 400 kronor. De 4 640 000 aktier som därmed ges ut motsvarar idag cirka 7 procent av 
aktiekapitalet. Teckningsoptionerna är inte upptagna i avstämningsregister och de upphör att 
gälla den 31 oktober 2021. 
 

Avtal om lock-up 

Huvudägaren (Sven Sahle genom Dagny OÜ) och Bolagets näst största ägare, AC Cleantech 
Growth Fund I Holding AB, vilka tillsammans representerar ca 68 procent av aktierna och rösterna 
har förbundit sig att inte avyttra aktier i Bolaget tidigare än den 29 november 2017. Undantag från 
detta är Huvudägaren (Sven Sahle genom Dagny OÜ) som har möjligheten att avyttra 12,5 
procent av totala mängden aktier till en strategisk investerare under förutsättning att minst ett 
belopp motsvarande försäljningen återinvesteras i Bolaget genom emission eller kvittning. 
 

Konvertibler 

Extra bolagsstämman den 7 september 2017 beslutade om en emission av upp till 61 157 709 
konvertibla skuldebrev. Konverteringskursen är 5 kronor per aktie och konvertering kan ske 
mellan 1 oktober 2019 och 18 november 2019. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med 
högst 50 149,32 kronor och antalet aktier i Bolaget kan högst ökas med 5 014 932 aktier. 
Fulltecknande av Nyemissionen samt konvertering av samtliga Konvertibler medför en 
utspädning om högst ca 7,6 procent. 
 
Aktieemission 
Bolaget offentliggjorde den 1 november 2017, styrelsens beslut med stöd av bemyndigande från 
årsstämman den 27 april 2017 om en företrädesemission av aktier. Varje aktieägare erhåller tre 
(3) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av 
en (1) aktie. Teckningstiden löper under perioden från och med den 4 december 2017 till och med 
den 15 december 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. 
Teckning sker genom betalning. Teckningskursen per aktie uppgår till 5 kronor, och antalet 
nyemitterade aktier uppgår till högst 18 347 312, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 
högst 183 473,12 kr. Vid fullteckning av nyemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid före 
emissionskostnader om 91 736 560 kr. Emissionen är garanterad genom teckningsförbindelser 
om ca 58 MSEK, motsvarande ca 63 % av emissionens högsta belopp. Ett prospekt med 
anledning av nyemissionen kommer att upprättas och granskas för godkännande av 
Finansinspektionen. 
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Central värdepappersförvaring  

Aktierna i Bolaget är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolags-
ordningen. Aktieboken förs av Euroclear, med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 
Stockholm.  
 

Utdelningspolicy 

I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och beslutas av årsstämman i enlighet 
med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Någon utdelning avses inte att lämnas de närmsta 
fem åren. Någon utdelning har inte lämnats under de senaste två räkenskapsåren 2015 och 2016. 
 
I övervägandet om förslag till utdelning för framtiden kommer styrelsen att beakta flera faktorer, 
bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat 
likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. 
 

Ägarförhållanden 

Aktieägare i Bolaget vars innehav översteg fem (5) procent per den 30 september 2017 framgår 
av tabellen nedan. För uppgift om styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktieinne-
hav i Bolaget, se avsnitt ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. 

Största aktieägare per den 29 september 2017 

 

* Förvaltarregistrerade för kunders räkning 
Källa: Euroclear Sweden AB 

 

Handel med Ripasso-aktien 

Bolagets aktier är sedan den 28 november 2016 upptagna till handel på handelsplattformen NGM 
Nordic MTF. Aktien har ISIN-kod SE0009143993 och kortnamnet RISE MTF. Antalet aktier upp-
går till 61 157 709.  

 
  

Ägare Antal aktier Andel av röster och kapital 

   

Sven Sahle (privat och genom Dagny OÜ) 28 250 000 46,19 % 

AC Cleantech Growth Fund I Holding AB  13 407 500 21,92 % 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)* 6 717 521 10,98 % 

Avanza Bank AB* 4 757 578 7,78 % 

Gunnar Larsson (genom Estreet AB) 2 000 000 3,27 % 

Nordnet Bank AB* 1 646 447 2,69 % 

Svenska Handelsbanken AB (publ)* 1 049 213 1,72 % 

Swedbank AB* 750 698 1,23 % 

Nordea Bank AB (publ)* 241 698 0,40 % 

Aktieinvest FK AB* 174 505 0,29 % 

Övriga 2 162 549 3,54 % 

Summa 61 157 709 100% 
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVI-
SORER 
 

Styrelse 

Enligt Bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen ska styrelsen bestå av lägst 4 och högst 6 
ledamöter. En av ledamöterna ska utses till styrelseordförande. På årsstämma den 27 april 2017 
omvaldes Sven Sahle, Johan Ekesiöö, Ulf Gundemark och Andreas Ahlström till styrelseleda-
möter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Sven Sahle omvaldes till styrelsens ordförande. 
 
Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets tidigare ledning. 
Förutom Johan Ekesiöö och Ulf Gundemark är ingen av styrelseledamöterna oberoende i för-
hållande till större aktieägare (varmed avses aktieägare som innehar mer än 10 procent av rös-
terna och kapitalet). 
 

 

 
Sven Sahle 
Styrelseordförande Sven Sahle (född 1974) är verksam som styrelseordförande i Bolaget sedan 
2016, samt styrelseledamot sedan 2015. 
 

Övriga pågående uppdrag  

 

 

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren 

 

 

Aktieinnehav i Bolaget 

27 993 250 genom bolag, samt 256 750 aktier privat  
 
Johan Ekesiöö 
Styrelseledamoten Johan Ekesiöö (född 1954) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 
2016. 
 
 

Övriga pågående uppdrag  

 

Namn Funktion Födelseår Invald Aktieinnehav 

Sven Sahle Styrelseordförande 1974 2015 28 250 000 

Johan Ekesiöö Styrelseledamot 1954 2016 200 000 

Ulf Gundemark Styrelseledamot 1951 2010 390 000 

Andreas Ahlström Styrelseledamot 1976 2013 0 

Bolag Funktion 

Dagny OÜ (EE) Styrelseordförande och ensam ägare 

SIA Hank Rearden Styrelseledamot 

  

  

Bolag Funktion 

EnergyO Solutions Russia AB (publ) Styrelseledamot 

EnergyO Solutions Russia Cyprus Ltd (CY) Styrelseledamot 

  

  

Bolag Funktion 

Excanto AB Styrelseordförande 

MetaForce AB Styrelseordförande 

Zenterio AB (publ) Styrelseledamot 

Avega Group AB (publ) Styrelseledamot 

T&V Holding AB Styrelseordförande 
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Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren 

 

 

Aktieinnehav i Bolaget 

200 000 aktier, genom bolag 
 
Ulf Gundemark 
Styrelseledamoten Ulf Gundemark (född 1951) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 
2010. 
 
 

Övriga pågående uppdrag  

 

 

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren 

 

 

Aktieinnehav i Bolaget 

390 000 aktier, genom bolag, samt 35 teckningsoptioner 
 
Andreas Ahlström 
Styrelseledamoten Andreas Ahlström (född 1976) är verksam som styrelseledamot i Bolaget se-
dan 2013. 
 
 
 
 

AB Svensk Bilprovning Styrelseledamot 

WTS AB Styrelseledamot 

Lingit AS (N) Styrelseledamot 

Bolag Funktion 

TIA Technology AS Styrelseledamot 

Telelogic AB Styrelseledamot 

IBM Nordic AB Styrelseledamot 

Sterling Commerce (Sweden) AB Styrelseledamot 

Baby Björn Styrelseledamot 

Svenskt Näringsliv Styrelseledamot 

Teknikarbetsgivarna Styrelseledamot 

IBM Svenska AB Styrelseordförande 

Teknikföretagen Styrelseordförande 

Avega Group AB (publ) Verkställande Direktör 

Ett antal dotterbolag i Avega Group AB (publ) Styrelseledamot/Styrelseordförande 

Bolag Funktion 

Solar Group AS (DK) Vice styrelseordförande 

Constructor Group AS (N) Styrelseledamot 

Papyrus Group AB Styrelseledamot 

AQ Group AB Styrelseledamot 

Lantmännen ek för. Styrelseledamot 

Scandi Standard AB (publ) Styrelseledamot 

Gumaco AB Styrelseledamot och ensam ägare 

Nordic Waterproofing Group AB Styrelseordförande 

Nordic Waterproofing 1 AB (DK och S) Styrelseordförande 

Bolag Funktion 

Lönne Scandinavian AS (N) Styrelseledamot 

Lindab International AB Styrelseordförande 

Bridge to China AB Styrelseordförande 
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Övriga pågående uppdrag  

 

 

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren 

 

 

Aktieinnehav i Bolaget 

0 aktier 
 
 

Ledande befattningshavare 

Gunnar Larsson 
Verkställande direktören Gunnar Larsson (född 1962) är verksam som verkställande direktör i 
Bolaget sedan 2009. 
 
 

Övriga pågående uppdrag  

 

 

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren 

 

 

Aktieinnehav i Bolaget 

2 000 000 aktier, genom bolag, samt 250 teckningsoptioner 
 

Övriga upplysningar avseende styrelsen och ledande befattningshavare 

Bolagets styrelse och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets postadress: Gruvgatan 35 
B, 421 30 Västra Frölunda. 
 
Det har inte träffats någon särskild överenskommelse mellan större aktieägare, kunder, leverantörer 
eller andra parter enligt vilken någon befattningshavare har valts in i styrelsen eller tillsatts i annan 
ledande befattning. Som angivits ovan har ett flertal styrelseledamöter och ledande befattnings-
havare ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav. Vidare har vissa styrelseledamöter 
gjort affärer med Bolaget enligt vad som framgår av avsnittet ”Transaktioner med närstående” under 
”Legala frågor och kompletterande information”. Dessa förhållanden innebär att berörda personer 
kan ha intressen som står i strid med Bolagets. Det föreligger i övrigt inga intressekonflikter mellan 
Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare. 
 
Inga familjeband föreligger mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare. 
 
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har ingått avtal med Bolaget om förmåner 
efter uppdragets avslutande. Det finns heller ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
som har åtagit sig begränsningar i sina möjligheter att efter Nyemissionens genomförande avyttra 
sina innehav av värdepapper i Bolaget under viss tid. 

Bolag Funktion 

Suominen Corporation (FI) Styrelseledamot 

Scandinavian Biogas Styrelseledamot 

Frangible Safety Posts Styrelseledamot 

AC Cleantech Growth Fund I Holding AB Verkställande Direktör 

Bolag Funktion 

ELBI-Electric (TR) Styrelseledamot 

Frangible Safety Posts Styrelseordförande 

TD Light Sweden AB (publ) Styrelseordförande 

Bolag Funktion 

Estreet AB Styrelseledamot och ensam ägare 

Bolag Funktion 

- - 
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Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål 
under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har, utöver 
vad som angivits ovan, under de senaste fem åren varit inblandad i någon konkurs, likvidation 
eller konkursförvaltning med undantag för frivilliga sådana förfaranden. Inte heller finns någon 
anklagelse och/eller sanktion mot någon av dessa personer från i lag eller förordning bemyndigad 
myndighet, inklusive godkända yrkessammanslutningar, och ingen av dem har under de senaste 
fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kon-
trollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner i ett bolag.  
 

Ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare 

Under 2016 utgick ersättning till styrelsen om sammanlagt 400 000 SEK, varav 200 000 SEK till 
Johan Ekesiöö samt 200 000 SEK till Ulf Gundemark. Sven Sahle och Andreas Ahlström erhöll 
inget styrelsearvode. På årsstämman den 27 april 2017 fastslogs arvoden till styrelsen enligt föl-
jande för tiden intill slutet av årsstämman 2018. 
 

 
Bolagets verkställande direktör Gunnar Larsson erhöll under 2016 en fast ersättning för sitt upp-
drag med 784 000 SEK. Uppsägningstiden från Bolagets sida gentemot verkställande direktören 
är 12 månader utan särskilt avgångsvederlag. Den verkställande direktören innehar även en 
pensions-försäkring där pensionspremien uppgår till 20 procent av den verkställande direktörens 
bruttolön. 
 

Revisorer 

Revisionsbolaget KPMG AB, med adress Nordenskiöldsgatan 8, 201 22 Malmö, är sedan års-
stämman 2015 Bolagets revisor. Eva Melzig Henriksson, auktoriserad revisor och medlem i FAR, 
är huvudansvarig revisor. KPMG AB, med huvudansvarig revisor Eva Melzig Henriksson, var Bo-
lagets revisor under tiden för den finansiella historiken såsom presenterat i detta Prospekt. Under 
år 2013 och 2014 var Ernst & Young AB Bolagets revisionsbolag, med huvudansvarig revisor 
Thomas Nilsson.  
 

  

Namn Funktion Ersättning 

Sven Sahle Styrelsens ordförande 0 SEK 

Johan Ekesiöö Styrelseledamot 200 000 SEK  

Ulf Gundemark Styrelseledamot 200 000 SEK 

Andreas Ahlström Styrelseledamot 0 SEK 

Summa  400 000 SEK 



58  

BOLAGSSTYRNING 
 

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till 

handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Equity. Ri-

passo Energy omfattas därmed inte av formellt av Koden, då Bolagets aktier inte avses att tas upp 

till handel på en reglerad marknad. Styrelsen har för närvarande valt att inte tillämpa Koden. 

 

Bolagsstämma 

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman 
kan avgöra varje fråga i Bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklu-
siva kompetens. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets ut-
gång, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor så som fastställande av resultat- och balansräkning, 
disposition av Bolagets vinst eller förlust, beslut om ansvarsfrihet för Styrelsens ledamöter och 
den verkställande direktören för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter och revisor samt er-
sättning till Styrelsen och revisorn. 
 

Rätt att delta på bolagsstämman 

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före 
bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta i bolagsstämman senast det 
datum som anges i kallelsen till bolagsstämman, har rätt att delta i bolagsstämman och rösta för 
antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud 
och kan även åtföljas av högst två biträden. 
 

Styrelsen 

Styrelsen är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman och det högsta verkställande 
organet. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation liksom se till att Bola-
gets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska 
förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen an-
svarig för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter. 
 
I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa mål och strategier, se till att det finns effektiva 
system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och se till att det finns en tillfreds-
ställande kontroll av att Bolaget efterlever lagar och andra regler som är tillämpliga på Bolagets 
verksamhet. 
 
Styrelsen beslutar i frågor som rör Bolagets verksamhetsinriktning, strategi, affärsplan, resurser 
och kapitalstruktur, organisation, förvärv, större investeringar, avyttringar och årsredovisningar 
samt andra allmänna frågor av strategisk karaktär. Utöver detta behandlar och beslutar Styrelsen 
i andra ärenden som bedöms falla utanför ramen för den verkställande direktörens befogenheter. 
Styrelsen ska också se till att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, 
relevant och tillförlitlig. Därtill ingår i Styrelsens uppgifter att tillsätta, utvärdera och vid behov 
entlediga den verkställande direktören. 
 
Styrelsen har ej beslutat om att inrätta ersättningsutskott, revisionsutskott eller något annat ut-
skott. Istället fullgör styrelsen i sin helhet sådana utskotts uppgifter. I samband med att en even-
tuell tillämpning av Koden utvärderas, kommer inrättande av utskott som följer av Koden att över-
vägas. 
 

Verkställande direktören och ledande befattningshavare 

Ripasso Energys verkställande direktör, Gunnar Larsson, är ansvarig inför styrelsen och ansvarar 
enligt aktiebolagslagen för den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen har fastställt en instruktion för den verkställande direk-
tören som klargör den verkställande direktörens ansvar och befogenheter (”Vd-instruktion”). Sty-
relsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete. Den verkställande direk-
tören ska enligt instruktionen bland annat förse styrelsen med informations- och beslutsunderlag 
som krävs för att styrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag att svara för förvaltningen av Bolagets 
angelägenheter och löpande följa verksamheten. Den verkställande direktören ska inom ramen 
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för aktiebolagslagen och av styrelsen fastställd affärsplan, budget och Vd-instruktion samt övriga 
riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar, fatta de beslut som krävs i Bolagets löpande 
förvaltning. 
 

Valberedning 

Årsstämman den 27 april 2017 beslutade om inrättandet av en valberedning i Bolaget. Vid års-
stämman beslutades om följande instruktioner för valberedningens arbete. 
 
Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade ak-
tieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje 
år. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ord-
förande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt tredje störste 
aktieägaren, såvida inte valberedningens ledamöter enats om annat. Styrelsens ordförande ska 
inte vara ordförande i valberedningen. 
 
För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen 
så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare. För det fall aktieägare under 
valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska le-
damot som är utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som 
tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna äga utse sin representant. Om ej särskilda 
skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mar-
ginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före 
årsstämma. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. 
 
Sammansättningen av valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett ledamöterna ska 
offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i 
valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av 
Bolaget och Bolaget är på begäran av valberedningen skyldig att tillhandahålla personella resur-
ser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Valbe-
redningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentlig-
gjorts.  
 
Valberedningen ska fullgöra uppgifter innefattande bland annat att lämna förslag till stämmoord-
förande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföran-
den och var och en av de övriga ledamöterna samt ersättning för utskottsarbete, arvode till Bola-
gets revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion. 
 
Valberedningen utgörs vid tidpunkten för detta Prospekt av följande representanter: 
 

• Ordförande Pär Ceder, representant för Bolagets tredje största ägare, Miura Holding Limited, 
 

• Ordinarie ledamot Jacob af Forselles, representant för Bolagets andra största ägare, AC 
Cleantech Growth Fund I Holding AB, och 

 

• Ordinarie ledamot Sven Sahle, representant för Bolagets största ägare, Dagny OÜ, tillika 
Bolagets styrelseordförande.  
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMAT-
ION  
 

Allmän information 

Bolaget, med firma och handelsbeteckning Ripasso Energy AB (publ), organisationsnummer 
556760-6602, är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige och registrerades hos Bo-
lagsverket den 1 juli 2008. Bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen och 
styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. 
 

Koncernstruktur 

Bolaget ägde, fram till den 30 juni 2016, 70 procent av aktierna i ett dotterbolag, vilka tillsammans 
utgjorde en legal koncern. På grund av dotterbolagets ringa storlek var dotterbolaget undantaget 
från krav på redovisningsmässig konsolidering och upprättande av koncernredovisning för den 
legala koncernen. Efter den 30 juni 2016 äger Bolaget 49 procent av aktierna i det tidigare dotter-
bolaget, vilka tillsammans inte längre utgör en legal koncern. 
 

Väsentliga avtal 

Kockums AB – Licensavtal för tillverkning, vidareutveckling och försäljning av 
stirlingmotor  

Bolaget ingick den 31 oktober 2008 ett avtal med Kockums AB enligt vilket Bolaget erhöll en 
licens för tillverkning, vidareutveckling och försäljning av en stirlingmotor som omfattas av ett 
patent vilket ägs av Kockums. Parterna har därefter ingått två tilläggsavtal daterade den 7 sep-
tember 2009, respektive den 10 februari 2014. Enligt avtalen med Kockums har Bolaget en evig 
och icke geografiskt begränsad licens (försvarsmateriel undantaget) vilken är exklusiv fram till 
och med den 31 december 2018, efter vilket Kockums äger rätt att utfärda licenser även till andra 
parter. Avtalet kan endast sägas upp av Kockums vid händelse av väsentliga avtalsbrott. Bolaget 
betalar en licensavgift per såld stirlingmotor. 
 

Horizon S.R.L. – Ramavtal för projektsamarbete avseende elkraftverk baserade på 
koncentrerad solenergi och stirlingmotorteknologi 

Bolaget har ingått ett ramavtal med det italienska bolaget Horizon S.R.L. vilket reglerar parternas 
samarbete kring exploatering av elkraftverk baserade på stirlingmotorer som drivs av koncentre-
rad solenergi. Horizon S.R.L. är aktivt inom utveckling, tillverkning och upphandling av anlägg-
ningar inom energisektorn, främst på Sicilien. Avtalet ingicks den 27 juni 2017 och gäller i tre år 
med en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet 
automatiskt med ett år i taget. Enligt avtalet har parterna ett exklusivitetsåtagande som är territo-
riellt begränsat till Italien och som gäller så länge avtalet löper. Parternas intentioner är att exklu-
sivitetsåtagandet ska förlängas efter tre år, förutsatt att vissa försäljningsvolymer är uppnådda 
sex månader före avtalstiden löper ut. Exklusivitetsåtagandet upphör dock att gälla om en beställ-
ning av minst 100 stirlingmotorer inte sker före 30 juni 2018 eller om Horizon S.R.L. inte fullföljer 
sina betalningsförpliktelser enligt ett separat ingånget försäljnings- och köpeavtal. I det fall en 
sådan beställning inte sker, men om Horizon S.R.L. senast den 30 juni 2018 fullföljer betalnings-
förpliktelserna och även betalningsförpliktelser som följer av ett köpeavtal, förlängs exklusivitetså-
tagandet till den 31 december 2018. Detta avtal ersätter ett ramavtal som ingicks den 4 maj 2016 
och tillhörande tilläggsavtal. 
 

Horizon S.R.L. – Försäljningsavtal avseende stirlingmotorer och tillhörande system 

I maj 2017 offentliggjordes den första kommersiella ordern för Bolaget. Enligt försäljningsavtalet 
som ingicks med Horizon S.R.L. ska Bolaget leverera tre elkraftverksenheter, som drivs på kon-
centrerad solenergi. Leverans av de tre elkraftsenheterna kommer att ske under 2018. Utöver de 
hybridiserade stirlingmotorerna omfattar ordern bland annat speglar, trackers och kylarenheter. 
Försäljningspriset för de tre kraftverken uppgår till totalt 315 000 EUR, varav 10 % av beloppet 
kommer att betalas i förskott, därefter betalas 80 % av beloppet för alla tre enheter eller 84 000 
EUR per levererad enhet och återstående 10 % av beloppet eller 10 500 EUR per enhet betalas 
efter ett framgångsrikt test av respektive enhet. Bolaget är begränsat ansvarigt för brister i enhet-
erna under två år från leveransdatum.  
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Med anledning av order och uppskattade framtida leveranser av enheter till Horizon S.R.L. har 
Bolaget den 8 december 2016 och den 30 juni 017 kommunicerat en uppskattad försäljning enligt 
leveranser under ramavtalet med Horizon S.R.L för 2018. Den 1 november 2017 offentliggjorde 
Bolaget ett förtydligande att det som tidigare kommunicerats som en omsättningsprognos i detta 
avseende, uteslutande avser försäljning av enheter under detta ramavtal samt att leveranstid-
punkten för orders under detta ramavtal justerats med hänsyn till omprioritering i Bolagets pro-
duktutbud. Försäljningen avser leveranser av tre enheter under tredje kvartalet 2018 samt en 
uppskattad försäljning av ytterligare 100 enheter under 2019, med ett uppskattat ordervärde om 
4,8 MEUR och positiv bruttomarginal avseende dessa leveranser. Några slutsatser om Bolagets 
hela förväntade resultat kan alltså däremot inte dras med stöd av enbart denna försäljningsupp-
skattning. 
 

Swedish Powertrain Techcenter Aktiebolag – Ramavtal om produktion m.m. 

Swedish Powertrain Techcenter Aktiebolag, ett bolag inom Sibbhultsverken, (”SPTC”) sköter åt 
Bolaget, enligt ett avtal som ingicks den 16 september 2015, tillverkning av komponenter samt 
slutmontering av Bolagets stirlingmotorer och olika tillhörande system och elektronik. SPTC är 
verksamt i Sibbhult i Sverige. Avtalet gäller tillsvidare med en uppsägningstid om ett år. Bolaget 
har under avtalstiden åtagit sig att endast använda sig av SPTC för slutmontering av stirlingmo-
torer med olika tillhörande system och elektronik. SPTC å sin sida ska under avtalets giltighetstid, 
samt för en period om fem år efter avtalets upphörande, inte tillverka stirlingmotorer (eller tillhö-
rande delar och system) till någon annan än Bolaget. 
 

AQ Enclosure Systems Aktiebolag – Ramavtal avseende tillverkning av PWR BLOK 400-F 

Bolaget ingick den 27 september 2017 ett ramavtal med AQ Enclosure Systems Aktiebolag vilket 
bekräftar parternas gemensamma avsikt att samarbeta kring volymtillverkning av Ripassos PWR 
BLOK 400-F. Avtalet löper tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om ett år. Avtal enligt 
accepterade offerter och andra tillverkningsrelaterade avtal som kan ha ingåtts ska fullföljas även 
efter detta avtals upphörande, om inget annat överenskommits. Under avtalstiden får Bolaget 
enbart vända sig till AQ för tillverkningsmomentet slutmontering av PWR BLOK 400-F. Vidare får 
AQ under avtalstiden och därefter följande period om fem år inte tillverka, montera eller sälja 
någon produkt där stirlingmotorer ingår åt någon annan än Ripasso eller av Ripasso anvisad 
köpare. 
 

Konsultavtal – Utveckling av solkraftprojekt  

Bolaget ingår konsultavtal med externa parter, vilka ska tillhandahålla tjänster inom viss utveckl-
ing av Bolagets solkraftprojekt med koncentrerad solenergi och stirlingmotorteknologi. Tjänsterna 
avser den industriella utvecklingen av såväl system som helhet och centrala ingående enheter. 
Avtalen är ingångna med marknadsmässiga villkor samt sekretessåtaganden. Samtliga immate-
riella rättigheter, inklusive know-how, som uppstår inom ramen för avtalens utföranden tillfaller 
Bolaget. 
 

Försäkringar 

Bolaget har ett för branschen sedvanligt försäkringsskydd och styrelsen bedömer att Bolagets 
nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande med avseende på verksamhetens art och om-
fattning. 
 

Tvister och rättsförhållanden 

Bolaget är inte, eller har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive 
ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget har medvetet om eller kan uppkomma, 
under de senaste tolv månaderna som nyligen har haft eller kunnat få betydande effekter på 
Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. 
 

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier 

Bolaget har genom avtal undertecknade den 7 augusti 2017 erhållit teckningsförbindelser och 
emissionsgarantier från Huvudägaren och Miura Holding Limited avseende Nyemissionen. Hu-
vudägaren, genom Dagny OÜ, har förbundit sig att teckna Konvertibler i Nyemissionen motsva-
rande sitt aktieinnehav, vilket sammanlagt motsvarar cirka 11,5 MSEK eller 45,8 procent av 
emissionsbeloppet. Därutöver har Miura Holding Limited genom emissionsgaranti förbundit sig 
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att vid behov teckna Konvertibler motsvarande sammanlagt högst cirka 13,6 MSEK eller 54,2 
procent av emissionsbeloppet. Dagny OÜ kan nås på Roosikrantsi 11, Tallinn 10119, Estland och 
Miura Holding Limited kan nås på 22 Stassikratou Office 104, 1065 Nicosia, Cypern. 
 
Ingen ersättning utgår från Bolaget till aktieägarna för deras tecknings- eller garantiåtaganden. 
 
Som säkerhet för delar av den teckningsförbindelse som lämnats av Dagny OÜ, har ett brygglån 
lämnats till Bolaget. Brygglånet beskrivs i sin helhet nedan, i avsnittet ”Transaktioner med närstå-
ende”. 
 
Bolaget har utöver ovan inte erhållit, och har inte heller begärt, spärrade bankmedel eller annan 
säkerhet för ovan beskrivna teckningsförbindelser och garantiåtaganden i samband med Nye-
missionen. 
 

Transaktioner med närstående 

Dagny OÜ har den 1 september 2017 ställt ut ett brygglån om 7,5 MSEK till Bolaget. Syftet med 
lånet är att delvis säkerställa Bolagets finansiering tills dess att Nyemissionen genomförts. Lånet 
löper med en årlig ränta om 10 procent från och med den 1 september 2017 till och med den dag 
då slutlig återbetalning sker. Återbetalning ska ske i samband med att Dagny OÜ tecknar konver-
tibler i samband med Nyemissionen, eller senast den 18 december 2017. 
 
Utöver vad som beskrivs ovan, samt i avsnittet ”Teckningsförbindelser och emissionsgarantier” 
har inga transaktioner med närstående parter genomförts som enskilt eller tillsammans är väsent-
liga för Bolaget. Bolaget har inte heller lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till, eller till 
förmån för, några styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisorer i Bolaget. 
 
Samtliga transaktioner med närstående har genomförts på marknadsmässiga villkor. 
 

Intressen och eventuella intressekonflikter avseende Nyemissionen 

Huvudägaren, genom Dagny OÜ, har genom en teckningsförbindelse åtagit sig att teckna Kon-
vertibler i Nyemissionen motsvarande sitt aktieinnehav. Ingen ersättning utgår till aktieägaren för 
detta teckningsåtagande. Därutöver har aktieägaren Miura Holding Limited genom en emissions-
garanti förbundit sig att vid behov teckna resterande Konvertibler, som inte tecknats med eller 
utan stöd av teckningsrätter, upp till Nyemissionens högsta belopp. För detta garantiåtaganden 
utgår ingen ersättning från Bolaget, se vidare ovan under ”Teckningsförbindelser och emissions-
garantier”. Utöver dessa aktieägares intresse att Nyemissionen kan genomföras framgångsrikt 
finns inga ekonomiska eller andra intressen i Nyemissionen.  
 
Det föreligger ingen intressekonflikt mellan någon av styrelseledamöternas eller den ledande be-
fattningshavarens plikter gentemot Bolaget, deras privata intressen och/eller andra plikter. Det 
föreligger inte heller några familjeband mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befatt-
ningshavare. 
 
Eminova Fondkommission AB samt agerar emissionsinstitut i samband med Nyemissionen. Ad-
vokatfirman Törngren Magnell KB är Bolagets juridiska rådgivare i samband med Nyemissionen. 
Eminova Fondkommission AB och Advokatfirman Törngren Magnell KB erhåller en på förhand 
avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Nyemissionen. Därutöver har Eminova 
Fondkommission AB och Advokatfirman Törngren Magnell KB inga ekonomiska eller andra in-
tressen i Nyemissionen. 
 
Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan ovan nämnda parter som, enligt vad 
som anges ovan, har ekonomiska eller andra intressen i Nyemissionen. 
 

Mentor 

Eminova Fondkommission AB är Bolagets mentor. Eminova äger inte, och avser inte äga, några 
aktier i Bolaget. 
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Information från tredje man 

Viss information i detta Prospekt har inhämtats från utomstående källor. Bolaget har återgivit så-
dan information korrekt, och såvitt Bolaget känner till och kan försäkra genom jämförelse med 
annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats har inga 
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller miss-
visande. Bolaget har emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av den information som 
lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information som presenteras 
i Prospektet inte kan garanteras. 
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BOLAGSORDNING 
 
RIPASSO ENERGY AB BOLAGSORDNING ORG. NR 556760-6602 

 
1. FIRMA  

Bolagets firma är Ripasso Energy AB (publ). 
 

2. SÄTE  
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg kommun 
 

3. VERKSAMHET  
Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning, utveckling och tillverkning av förnyel-
sebara energisystem och därmed förenlig verksamhet. 
 

4. AKTIEKAPITAL  
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 
 

5. ANTAL AKTIER  
Antal aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000. 
 

6. STYRELSE  
Styrelsen skall, förutom de som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, 
bestå av lägst fyra (4) och högst sex (6) ordinarie ledamöter. 
 

7. REVISORER  
Ett registrerat revisionsbolag skall granska bolagets årsredovisning jämte räkenskap-
erna samt styrelsens och, i förekommande fall, verkställande direktörens förvaltning. 
 

8. AVSTÄMNINGSBOLAG  
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 
 

9. KALLELSE  
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar 
samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 

 
10. ÅRSSTÄMMA  

Årsstämma skall hållas inom sex (6) månader efter utgången av varje räkenskapsår. På 
stämman skall följande ärenden förekomma till behandling:  

(a) Val av ordförande vid stämman;  
(b) Upprättande och godkännande av röstlängd;  
(c) Godkännande av dagordning;  
(d) Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;  
(e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
(f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse:  
Beslut  

(a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernre-
sultaträkning och koncernbalansräkning; 

(b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;  
(c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och, i förekommande fall, 

verkställande director;  
(d) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekom-

mande fall, revisorer och revisorssuppleanter;  
(e) Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna; 
(f) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; 

samt  
(g) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt bolagsordningen eller aktiebo-

lagslagen. 
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11. ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA  
Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm. 
 

12. RÖSTETAL 
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och 
företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. 
 

13. RÄKENSKAPSÅR  
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.  
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HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING  
 
Följande handlingar, vilka tidigare publicerats, införlivas i detta Prospekt genom hänvisning och 
utgör därmed en del av detta Prospekt. De delar av nedanstående dokument som inte införlivas 
är antingen inte relevanta för en investerare eller återges på annan plats i Prospektet. Förutom 
Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2015-2016 har ingen information i detta 
Prospekt granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. 
 

▪ Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015: sidan 3 (resultaträkning), sidorna 4-5 
(balansräkning), sidorna 6-10 (redovisningsprinciper och noter) och sidan 11 (revisions-
berättelse). 

▪ Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016: sidan 22 (resultaträkning), sidorna 23–
24 (balansräkning), sidan 26 (kassaflödesanalys), sidorna 28-34 (redovisningsprinciper 
och noter) och sidorna 36-37 (revisionsberättelse). 

▪ Bolagets halvårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017: sidan 4 (resultaträkning), 
sidorna 5-6 (balansräkning) och sidan 7 (kassaflödesanalys). 

 
Föreliggande Prospekt och handlingar som införlivats genom hänvisning enligt ovan kommer un-
der Prospektets giltighetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida, w.ww.ri-
passoenergy.com. På hemsidan finns även bolagsordning tillgänglig. Stiftelseurkund kan erhållas 
från Bolagsverket. 

 

https://ripassoenergy.com/wp-content/uploads/Arsredovisning-Ripasso-Energy-AB-2015-2016-04-16.pdf
https://ripassoenergy.com/wp-content/uploads/Arsredovisning_2016_Ripasso_Energy.pdf
https://ripassoenergy.com/wp-content/uploads/Halvarsrapport-2017-08-14.pdf
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 
 
Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av Nyemiss-
ionen för fysiska personer och aktiebolag som innehar aktier, teckningsrätter eller konvertibler 
och som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är ba-
serad på nu gällande lagstiftning och är avsedd endast som generell information avseende akti-
erna, teckningsrätterna och konvertiblerna i Bolaget för den tid då aktierna, teckningsrätterna och 
konvertiblerna är upptagna till handel på NGM Nordic MTF. 
 
Sammanfattningen behandlar inte: 
• situationer då värdepapper innehas som lagertillgång i näringsverksamhet, 
• situationer då värdepapper innehas av kommandit- eller handelsbolag, 
• situationer då värdepapper förvaras på ett investeringssparkonto, 
• de särskilda regler om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och ut-
delning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investeraren innehar aktier i Bolaget som anses 
vara näringsbetingade (skattemässigt), 
• de särskilda regler som kan bli tillämpliga för fysiska personer som gör eller återför investerar-
avdrag, 
• utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige, eller 
• utländska företag som har varit svenska företag. 
 
Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. Den skattemässiga behandlingen 
av varje enskild innehavare av värdepapper beror delvis på dennes speciella situation. Varje in-
nehavare av aktier, teckningsrätter och konvertibler bör rådfråga oberoende skatterådgivare om 
de skattekonsekvenser som Nyemissionen kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten 
och effekten av utländska regler och dubbelbeskattningsavtal. 
 

Aktieägare och innehavare av konvertibler som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 

Fysiska personer 

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom 
räntor, utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital 
är 30 procent. 
 
Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, ef-
ter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för samtliga 
aktier respektive konvertibler av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt 
med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier och andra 
marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier, såsom aktierna och konvertiblerna i 
Bolaget, får alternativt schablonmetoden användas. Denna metod innebär att omkostnadsbelop-
pet får bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. 
 
Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade värdepapper som bes-
kattas som aktier, såsom teckningsrätter, BTU och konvertibler i Bolaget, får dras av fullt ut mot 
skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år dels på aktier, dels på andra marknads-
noterade värdepapper som beskattas som aktier (dock inte andelar i värdepappersfonder eller 
specialfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder). Av kapital-
förlust som inte dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget 
kapital med 70 procent av förlusten. 
 
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst 
och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktionen 
är 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och 21 procent av 
det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. 
 
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på ut-
delningar med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear Sweden eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. 
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Ränta som innehavare av konvertibler får på konvertiblerna beskattas fullt ut i inkomstslaget ka-
pital. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på 
ränta med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear Sweden eller, be-
träffande förvaltarregistrerade konvertibler, av förvaltaren. Kompensation för upplupen ränta vid 
försäljning av konvertibler behandlas skattemässigt som ränteinkomst. Preliminär skatt innehålls 
dock inte på kompensation för upplupen ränta. 
 
Konvertering av konvertibler till aktier utlöser inte beskattning. Konvertiblernas omkostnadsbelopp 
ska medräknas vid beräkning av aktiernas omkostnadsbelopp. För innehavare av konvertibler 
som väljer att inte konvertera sina konvertibler till aktier kommer konvertiblerna att inlösas vid 
löptidens slut. Inlösen av konvertibler behandlas som en försäljning av de inlösta konvertiblerna 
och utlöser kapitalvinstbeskattning. 
 

Aktiebolag 

För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga kapitalvinster, skattepliktiga utdel-
ningar och ränta som innehavaren av konvertibler får på konvertiblerna i Bolaget, i inkomstslaget 
näringsverksamhet med 22 procents skatt. Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker 
på samma sätt som för fysiska personer enligt vad som beskrivits ovan. Även den skattemässiga 
behandlingen av konvertering och inlösen av konvertibler motsvarar den som gäller för fysiska 
personer. Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier och andra värdepapper som beskattas 
som aktier, såsom konvertiblerna i Bolaget, medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster på 
aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier. Kapitalförlust på aktier och andra vär-
depapper som beskattas som aktier som inte har kunnat utnyttjas ett visst år, får sparas (hos det 
aktiebolag som haft förlusten) och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 
värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår utan begränsning i ti-
den. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, får den dras av mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier hos ett 
annat företag i samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen och båda 
företagen begär det för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt (eller som skulle 
ha haft det om inte något av företagens bokföringsskyldighet upphör). Särskilda skatteregler kan 
vara tillämpliga för vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis investment-
företag. 
 

Utnyttjande av erhållna teckningsrätter 

Om aktieägare i Bolaget utnyttjar erhållna teckningsrätter för teckning av konvertibler utlöses 
ingen beskattning. 
 

Avyttring av erhållna teckningsrätter 

Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt kan avyttra sina teckningsrätter. Vid avytt-
ring av teckningsrätter ska skattepliktig kapitalvinst beräknas. Teckningsrätter som grundas på 
aktieinnehav i Bolaget anses anskaffade för noll kronor. Schablonmetoden får inte användas för 
att bestämma omkostnadsbeloppet i detta fall. Hela försäljningsersättningen efter avdrag för för-
säljningsutgifter ska således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga 
aktierna påverkas inte. En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och därför förfaller anses 
avyttrad för noll kronor. Eftersom teckningsrätter förvärvade på nu angivet sätt anses anskaffade 
för noll kronor, uppkommer därvid varken en kapitalvinst eller en kapitalförlust. 
 

Förvärvade teckningsrätter 

För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsrätter i Bolaget utgör vederlaget om-
kostnadsbelopp för dessa. Utnyttjande av teckningsrätterna för teckning av konvertibler utlöser 
ingen beskattning. Teckningsrätternas omkostnadsbelopp ska medräknas vid beräkning av kon-
vertiblernas omkostnadsbelopp. Avyttras istället teckningsrätterna utlöses kapitalvinstbeskatt-
ning. Omkostnadsbeloppet för teckningsrätter beräknas enligt genomsnittsmetoden. Schablon-
metoden får användas för marknadsnoterade teckningsrätter förvärvade på nu angivet sätt. En 
teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och därför förfaller anses avyttrad för noll kronor. 
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Aktieägare och innehavare av teckningsrätter eller konvertibler som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige 

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett 
svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid utbetalning från ett 
svenskt aktiebolag i samband med bland annat inlösen av aktier och återköp av egna aktier ge-
nom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier 
av ett visst slag. Skattesatsen är 30 procent. Kupongskattesatsen är dock i allmänhet reducerad 
genom dubbelbeskattningsavtal. I Sverige verkställer normalt Euroclear Sweden eller, beträf-
fande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. 
 
Innehavare av konvertibler som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verk-
samhet från fast driftställe i Sverige är normalt inte skattskyldiga för räntan i Sverige. Innehavare 
av konvertibler kan emellertid bli föremål för beskattning för ränteinkomster i sin hemviststat. Ut-
betalning av ränta utlöser inte kupongskatt i Sverige. 
 
Aktieägare och innehavare av teckningsrätter och konvertibler som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas nor-
malt inte i Sverige vid avyttring av aktier, teckningsrätter eller konvertibler. Aktieägare respektive 
innehavare av teckningsrätter eller konvertibler kan emellertid bli föremål för beskattning i sin 
hemviststat. 
 
Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige föremål 
för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier, teckningsrätter och konvertibler i Bo-
laget, om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående 
tio kalenderåren har varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten 
av regeln är dock i flera fall begränsad genom dubbelbeskattningsavtal. 
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KONVERTIBELVILLKOR 
 

VILLKOR FÖR RIPASSO ENERGY AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2017/2019 
 

1. Definitioner 

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 
 
"Avstämningskonto" avstämningskonto hos Euroclear där respektive 

Konvertibelinnehavares innehav av Aktier förvärv-
ade genom Konvertering är registrerat; 

 
”Avstämningsregister” avser avstämningsregister fört av Euroclear i enlig-

het med lag (1998:1479) om kontoföring av finansi-
ella instrument; 

 
"Aktier" avser fullt betalda stamaktier i Bolaget med ISIN 

SE0009143993 och som för närvarande är noterade 
på NGM Nordic MTF; 

 
"Bankdag" dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag 

eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är 
likställd med allmän helgdag; 

 
"Bolaget" Ripasso Energy AB (publ), org nr 556760-6602; 
 
"Euroclear" Euroclear Sweden AB; 
 
"Konvertering" utbyte av Konvertibler mot Aktier; 
 
"Konverteringskurs" den kurs till vilken konvertering ska ske enligt villkor 

6(b); 
 
"Konvertibel" sådan fordran med konverteringsrätt som avses i 

15 kap aktiebolagslagen (2005:551) och som utgör 
del av Lånet och som emitteras under dessa villkor i 
Avstämningsregistret; 

 
"Konvertibelinnehavare" den fysiska eller juridiska person som är registrerad 

på ett VP-konto som direktregistrerad ägare eller för-
valtare avseende en Konvertibel; 

 
”Lånet” Bolagets konvertibla lån 2017/2019 eller, i förekom-

mande fall, det sammanlagda nominella belopp som 
vid var tid är utestående under Lånet; 

 
”Möte för Konvertibelinnehavare” sådant möte med Konvertibelinnehavare som av-

hålls enligt villkor 14 och 15; 
 
”Ränteförfallodag” den 31 december, 31 mars, 30 juni och 30 septem-

ber varje år eller, i den mån sådan dag inte är en 
Bankdag, den Bankdag som följer efter tillämpning 
enligt villkor 5(e). Den första Ränteförfallodagen ska 
dock vara den 31 mars 2018 och den sista Ränteför-
fallodagen ska vara Slutförfallodag. 

 
”Slutförfallodag” den dag då lånet förfaller till betalning. Slutförfallo-

dag är den 30 november 2019 i den mån konverte-
ring eller inlösen inte skett dessförinnan, i vilka fall 
Slutförfallodag ska vara Faktisk Konverteringsdag 
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eller den dag då förtida inlösen ska ske enligt dessa 
villkor; och 

 
”VP-konto” det avstämningskonto för dematerialiserade värde-

papper som förs av Euroclear i enlighet med lagen 
om kontoföring av finansiella instrument, enligt vilket 
(i) en ägare av ett sådant värdepapper är direktregi-
strerad eller (ii) en ägares innehav av värdepapper 
är förvaltarregistrerat. 

 

2. Lånebelopp, förfallodag, räntesats och betalningsutfästelse 

(a) Lånet ska upptas till ett lånebelopp uppgående till högst 25 074 660,69 kronor, upp-

delat på Konvertibler om vardera nominellt belopp om 0,41 kronor (eller hela multiplar 

därav).  

 

(b) Det ursprungliga lånebeloppet av Lånet förfaller till betalning på Slutförfallodagen i 

den mån Konvertering inte dessförinnan ägt rum.  

 

(c) Lånet löper med årlig ränta om 10 procent. Räntan löper från och med den 30 no-

vember 2017 till och med Slutförfallodagen. Räntan ska beräknas på grundval av ett 

år om 360 dagar som består av tolv månader med 30 dagar vardera och i händelse 

av en ofullständig månad, det faktiskt antal dagar som förflutit.  Om inte sådant hinder 

som avses i punkten 22(c) föreligger ska ränta erläggas kvartalsvis i efterskott på 

varje Ränteförfallodag med start den 31 mars 2018. En sista ränteutbetalning, till de 

Konvertibelinnehavare som ej genomfört konvertering, kommer att ske på Lånets 

Slutförfallodag. 

 

(d) Som framgår av villkor 7 nedan bortfaller vid konvertering rätten till ränta. 

 

(e) Bolaget åtar sig att verkställa betalning avseende Konvertiblerna i enlighet med 

dessa villkor.  

 

3. Kontoförande institut, registrering m.m. 

(a) Efter vederbörlig registrering hos Bolagsverket ska Konvertiblerna registreras av 

Euroclear i ett Avstämningsregister enligt 4 kap. lag (1998:1479) om kontoföring av 

finansiella instrument. Således kommer inte några fysiska värdepapper att utges. 

Konvertiblerna kommer att vara fritt överlåtbara när sådan registrering hos Euroclear 

som avses i föregående mening har skett. 

 

(b) Konvertibel registreras för Konvertibelinnehavares räkning på deras respektive VP-

konto. Registreringar avseende Konvertibel till följd av Konvertering ska ombesörjas 

av Bolaget. 

 

(c) Övriga registreringsåtgärder avseende Lånet till följd av åtgärder enligt villkor 7 och 

8 ska ombesörjas av Bolaget. 

 

4. Efterställdhet 

(a) Fordran på kapital och ränta ska i händelse av Bolagets likvidation eller konkurs med-

föra rätt till betalning ur Bolagets tillgångar efter Bolagets icke efterställda förpliktelser 

och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen 

är efterställda detta lån.  

(b) Bolaget förbinder sig, att så länge fordran enligt detta lån är utestående, inte ikläda 

sig efterställda förpliktelser som i händelse av Bolagets likvidation eller konkurs med-

för rätt till betalning ur Bolagets tillgångar före fordran enligt detta lån. 
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5. Betalning av ränta samt återbetalning av lånebelopp 

(a) Räntebelopp och Lånet utbetalas eller återbetalas av Euroclear till den som är Kon-

vertibelinnehavare eller såsom i annat fall berättigad att uppbära räntebelopp respek-

tive lånebelopp på femte Bankdagen före relevant Ränteförfallodag eller Slutförfallo-

dag, eller, på den Bankdag närmare Ränteförfallodagen respektive Slutförfallodagen 

som generellt kan komma att tillämpas på den svenska värdepappersmarknaden 

(”Avstämningsdag för Betalning”).  

 

(b) Har Konvertibelinnehavare eller den person som i annat fall är berättigad att uppbära 

betalning avseende ränta respektive lånebelopp, genom kontoförande institut låtit re-

gistrera att räntebelopp respektive lånebelopp ska inbetalas till visst bankkonto, sker 

insättning genom Euroclears försorg på Ränteförfallodagen eller Slutförfallodagen. I 

annat fall översänder Euroclear betalning av räntebeloppet respektive lånebeloppet 

på Ränteförfallodagen eller Slutförfallodagen till vederbörande under den adress som 

är registrerad hos Euroclear på Avstämningsdag för Betalning.  

 

(c) Skulle Euroclear på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat 

hinder inte kunna utbetala räntebelopp eller lånebelopp på Ränteförfallodagen eller 

Slutförfallodagen, utbetalas räntebeloppet respektive lånebeloppet av Euroclear så 

snart hindret upphört till Konvertibelinnehavare eller till den person som i annat fall är 

berättigad att uppbära räntebelopp respektive lånebelopp på Avstämningsdag för be-

talning.  

 

(d) För den händelse Bolaget skulle underlåta att i rätt tid tillhandahålla Euroclear medel 

för erläggande av räntebelopp eller lånebelopp på Ränteförfallodag eller Slutförfallo-

dag, ska ränta på förfallet räntebelopp respektive lånebelopp utgå efter den räntesats 

som anges i punkt 2(c) med tillägg av en (1) procentenhet från Slutförfallodagen till 

och med den Bankdag under vilken medel senast kl. 10.00 tillhandahållits Euroclear.  

 

(e) Om en Ränteförfallodag eller Slutförfallodag infaller på en dag som inte är en Bank-

dag, ska den skjutas upp till närmast följande Bankdag. 

 

6. Konvertering 

(a) Konvertibelinnehavare ska äga rätt att under perioden från och med den 1 oktober 

2019 till den tionde Bankdagen innan Slutförfallodag, eller från och med respektive 

till och med den tidigare dag som följer av villkor 8 moment K, L, M, N eller O nedan, 

genom meddelande till Bolaget påkalla Konvertering av sin fordran till nya Aktier till 

en Konverteringskurs om inledningsvis 5 kronor. Konverteringskursen kan komma att 

omräknas i enlighet med villkor 8. 

 

(b) Vid Konvertering erhålls en ny Aktie för varje mot Konverteringskursen svarande fullt 

belopp av det sammanlagda nominella beloppet av de Konvertibler som en och 

samma Konvertibelinnehavare samtidigt önskar Konvertera. Om detta belopp inte är 

jämnt delbart med Konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant på 

lånets förfallodag. 

 

(c) Till följd av Konvertering av Konvertiblerna till nya Aktier kan aktiekapitalet komma att 

ökas med högst 50 149,32 kronor och antalet Aktier med högst 5 014 932 före even-

tuell omräkning enligt villkor 8 nedan. 
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(d) Vid påkallande av Konvertering ska den av Bolaget fastställda anmälningsblanketten 

för registreringssyfte vara vederbörligt ifylld och inlämnad till Bolaget. Sådant påkal-

lande av Konvertering är bindande och oåterkalleligt. 

 

(e) Envar Konvertibelinnehavare ska betala de skatter eller avgifter som kan komma att 

påfordras Konvertibelinnehavaren i samband med överlåtelse, innehav eller Konver-

tering av Konvertibel enligt svenska eller utländska lagar eller bestämmelser, eller 

enligt beslut från en svensk eller utländsk myndighet. 

 

(f) Bolaget ska säkerställa att Konvertering verkställs så snart som möjligt efter Bolagets 

mottagande av vederbörligt ifylld anmälningsblankett genom att Aktierna registreras 

som interimsaktier i Bolagets aktiebok som förs av Euroclear (datumet då sådan hän-

delse inträffar avseende en Konvertibel ska vara "Faktisk Konverteringsdag” avse-

ende sådan Konvertibel), med beaktande av beslutad eller förestående åtgärd som 

följer av villkor 8. När registrering har skett bos Bolagsverket blir registrering i Av-

stämningsregistret slutlig. 

 

(g) De från en Konvertering resulterande Aktierna ska vara fullt betalda och ska i alla 

hänseenden ha samma prioritet som och rangordnas lika (pari passu) med alla andra 

emitterade Aktier per den Faktiska Konverteringsdagen, med förbehåll för villkor 7(a). 

 

7. Utdelning och ränta i samband med konvertering 

(a) Aktie som tillkommit på grund av Konvertering medför rätt till vinstutdelning första 

gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter den faktiska 

Konverteringsdagen.  

 

(b) Vid Konvertering bortfaller rätten till ränta för tiden från närmast föregående Ränte-

förfallodag till dess att Konvertering sker. 

 

8. Omräkning av Konverteringskurs m.m. 

Beträffande den rätt som ska tillkomma Konvertibelinnehavare i de situationer som anges nedan 
ska följande gälla: 

 
A. Genomför Bolaget en fondemission, ska konvertering, som påkallas vid sådan tidpunkt att 

den inte kan verkställas senast på femte vardagen före bolagsstämma som beslutar om 
emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommer på 
grund av att konvertering verkställs efter ett emissionsbeslut registreras interimistiskt på av-
stämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen. Slutlig registrering 
på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen. 
 
Vid konvertering som verkställs efter beslut om fondemission tillämpas en omräknad Konver-
teringskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 
 
 
omräknad Konverteringskurs = 
 
föregående Konverteringskurs x antalet Aktier före fondemission 
          

 
antalet Aktier efter fondemission 
 
Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter 
bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för 
emissionen. 
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B. Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av Aktierna ska moment A ovan äga 
motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag ska anses den dag då sammanlägg-
ning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear. 
 

C. Genomför Bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier 
mot kontant betalning – ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för 
Aktie som tillkommit på grund av konvertering: 

 
1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkän-

nande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet om emiss-
ionen anges den senaste dag då konvertering ska vara verkställd för att Aktie, som 
tillkommit genom konvertering, ska medföra rätt att deltaga i emissionen. 

 
2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska konvertering – som påkallas på sådan 

tid, att konverteringen inte kan verkställas senast på femte vardagen före den bolags-
stämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt om-
räkning enligt detta moment C, näst sista stycket. Aktier, som tillkommit på grund av 
sådan konvertering, registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att 
de inte har rätt att deltaga i emissionen. 

 
Vid konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte upp-
kommer tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt föl-
jande formel: 
 
 
omräknad Konverteringskurs = 
 
föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbe-
slutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
          
 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på 
teckningsrätten 
   
Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta be-
talkursen enligt den officiella kurslistan. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den 
som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs 
eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. 

 
Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel: 

 
 

teckningsrättens värde = 
 
det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet x (Aktiens ge-
nomsnittskurs - emissionskursen för den nya Aktien) 
          
 
antalet Aktier före emissionsbeslutet 
 
Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till 
noll. 
 
Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget två Bankdagar efter 
teckningstidens utgång och ska tillämpas vid konvertering som verkställs därefter. 
 
Under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts, verkställs konvertering end-
ast preliminärt, varvid helt antal Aktier enligt den ännu inte omräknade Konverteringskursen 
registreras interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att Konvertiblerna 
enligt den omräknade Konverteringskursen kan berättiga till ytterligare Aktier och/eller ett 
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kontantbelopp enligt villkor 6. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan den om-
räknade Konverteringskursen fastställts. 
 

D. Genomför Bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning – emission 
enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för 
Aktie, som utgivits vid Konvertering, bestämmelserna i moment C första stycket punkterna 1 
och 2 äga motsvarande tillämpning. 
 
Vid Konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte upp-
kommer tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utföres av Bolaget enligt 
följande formel: 
 
 
omräknad Konverteringskurs = 
 
föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbe-
slutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
          
 
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde 
 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C angivits. 
 
Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta be-
talkursen enligt den officiella kurslistan. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den 
som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs 
eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. 
 
Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget två Bankdagar efter 
teckningstidens utgång och ska tillämpas vid konvertering som verkställs därefter. Vid kon-
vertering som verkställs under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts, ska 
bestämmelserna i moment C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning. 
 

E. Skulle Bolaget i andra fall än som avses i moment A – D ovan rikta erbjudande till aktieägarna 
att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap 1 § första stycket aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta 
att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter 
utan vederlag (erbjudandet), ska vid konvertering som påkallas på sådan tid, att därigenom 
erhållen Aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad Konverte-
ringskurs. Omräkningen ska utföras av Bolaget enligt följande formel: 
 
 
omräknad Konverteringskurs = 
 
föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under den i erbjudandet 
fastställda anmälningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
          

 
Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrät-
tens värde) 
 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C ovan angivits. 
 
För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av 
rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde 
ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under anmälningstiden 
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt 
den officiella kurslistan. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs 
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs 
ska inte ingå i beräkningen. 
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För det fall att aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter 
som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkningen av Konverteringskursen ske 
med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment E, varvid 
följande ska gälla.  
 
Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av 
rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag 
under 25 börsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den 
under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller 
rättigheter enligt den officiella kurslistan, i förekommande fall minskat med det vederlag som 
betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering ska i stället den som 
slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under 
viss eller vissa dagar, ska vid beräkningen av värdet rätten till deltagande i erbjudandet bort-
ses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning av Kon-
verteringskursen enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda peri-
oden om 25 börsdagar. 
 
Om sådan notering inte äger rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt 
möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier 
som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet. Den enligt ovan omräknade Kon-
verteringskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska 
tillämpas vid konvertering som verkställs efter det att sådant fastställande skett. 
 
Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs fast-
ställts, ska bestämmelserna i moment C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning. 
 

F. Genomför Bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning – nyemiss-
ion eller emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen, äger Bolaget besluta att ge samtliga 
Konvertibelinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Där-
vid ska varje Konvertibelinnehavare, oaktat sålunda att konvertering inte verkställts, anses 
vara ägare till det antal Aktier som Konvertibelinnehavaren skulle ha erhållit, om konvertering 
verkställts efter den Konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission. 
Den omständigheten att Konvertibelinnehavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett kon-
tant belopp enligt villkor 6 ovan ska inte medföra någon rätt såvitt nu är i fråga. 
 
Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i moment E 
ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antal 
Aktier som Konvertibelinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter 
den Konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande. 
 
Om Bolaget skulle besluta att ge Konvertibelinnehavarna företrädesrätt i enlighet med be-
stämmelserna i detta moment F, ska någon omräkning enligt moment C, D eller E ovan av 
Konverteringskursen inte äga rum. 

 
G. Beslutas om utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsam-

mans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider 10 procent 
av Aktiernas genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då 
styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan 
utdelning, ska, vid konvertering som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte 
medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Om-
räkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 4 procent 
av Aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning). Omräk-
ningen ska utföras av Bolaget enligt följande formel: 
 
 
omräknad Konverteringskurs = 
 
föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börs-
dagar räknat från och med den dag då Aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (Ak-
tiens genomsnittskurs) 



77  

          
 
Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per Aktie 
 
 
Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 
ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade 
högsta och lägsta betalkursen enligt den officiella kurslistan. I avsaknad av notering av betal-
kurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering 
av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. 
 
Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget två Bankdagar efter 
utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar och ska tillämpas vid konvertering som 
verkställs därefter. 

 
H. Om Bolagets aktiekapital minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är ob-

ligatorisk tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt 
följande formel: 

 
 

omräknad Konverteringskurs = 
 

föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börs-
dagar räknat från och med den dag då Aktierna noteras utan rätt till återbetalning (Aktiens 
genomsnittskurs) 
          
 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie 
 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C angivits. 
 
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier, ska i stället för 
det faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas 
enligt följande: 
 
 
beräknat återbetalningsbelopp per Aktie = 
 
det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat med Aktiens genomsnittliga börs-
kurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag då Aktien noteras utan rätt till 
deltagande i minskningen (Aktiens genomsnittskurs) 
          
 
det antal Aktier som ligger till grund för inlösen av en Aktie minskat med talet 1 
 
 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad angivits i moment C ovan. 
 
Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget två Bankdagar efter 
utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och ska tillämpas vid konvertering som 
verkställs därefter. 
 
Konvertering verkställs inte under tiden från minskningsbeslutet till och med den dag, då den 
omräknade Konverteringskursen fastställts enligt vad ovan sagts. 
 
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till ak-
tieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om Bolaget - utan att fråga är om minsk-
ning av aktiekapital - skulle genomföra återköp av egna Aktier men där, enligt Bolagets be-
dömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att 
jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av Konverteringskursen ske 
med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment H. 
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I. Genomför Bolaget åtgärd som avses i moment A – E, G eller H ovan eller annan liknande 

åtgärd med liknande effekt och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför av-
sedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, 
inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som Konvertibelinnehavarna 
erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget genomföra omräkningen av 
Konverteringskursen på sätt Bolaget finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av Kon-
verteringskursen leder till ett skäligt resultat. 
 

J. För fastställande av omräknad Konverteringskurs enligt ovan ska Konverteringskursen av-
rundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. 

 
K. Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation får, oavsett likvidationsgrunden, konvertering inte 

därefter påkallas. Rätten att påkalla konvertering upphör i och med likvidationsbeslutet, oav-
sett sålunda att detta inte ha vunnit laga kraft. 
 
Konvertibelinnehavare äger dock rätt att i nu avsedda fall påfordra omedelbar betalning av 
Lånets nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Denna rätt inträder, om 
likvidationen beslutas av bolagsstämman, från och med dagen efter stämman och i annat fall 
från och med dagen efter den dag då beslut om likvidation vunnit laga kraft. Inom en vecka 
därefter ska Bolaget genom meddelande enligt villkor 18 nedan erinra Konvertibelinneha-
varna om deras rätt att påfordra omedelbar betalning. 

 
Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig 
likvidation, ska Konvertibelinnehavarna genom meddelande enligt villkor 18 nedan underrät-
tas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intagas en erinran om att konvertering 
inte får påkallas, efter det att bolagsstämman fattat beslut om likvidation. 
 
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska Konvertibelinneha-
vare – oavsett vad som i villkor 6 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Konver-
tering – äga rätt att påkalla Konvertering från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att 
konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vil-
ken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 
 

L. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, eller samt-
liga aktieägare i deltagande bolag underteckna fusionsplan enligt med fjärde stycket i nämnda 
paragraf, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag får Konvertering inte därefter påkallas. 
 
Konvertibelinnehavare äger dock rätt att under en period av två månader räknat från sådant 
godkännande eller undertecknande påfordra omedelbar betalning av Lånets nominella be-
lopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Bolaget ska senast en vecka efter periodens 
början genom meddelande enligt villkor 18 nedan erinra Konvertibelinnehavarna om denna 
rätt. Genom vad nu sagts inskränkes inte den rätt, som på grund av lag tillkommer Konverti-
belinnehavare i egenskap av borgenär i samband med fusion. 
 
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska 
Konvertibelinnehavarna genom meddelande enligt villkor 18 nedan underrättas om fusions-
avsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den av-
sedda fusionsplanen samt ska Konvertibelinnehavarna erinras om att Konvertering inte får 
påkallas, efter det att slutligt beslut fattats om fusion eller fusionsplanen undertecknats av 
aktieägarna i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan. 
 
Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, ska Konvertibelinnehavare 
– oavsett vad som i villkor 6 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av konvertering 
– äga rätt att påkalla konvertering från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, 
förutsatt att konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolags-
stämma vid vilken fusionsplanen ska godkännas eller före den dag då aktieägarna under-
tecknar fusionsplanen. 
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M. Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom 
Bolaget ska uppgå i moderbolag, eller blir Bolagets Aktier föremål för tvångsinlösensförfa-
rande enligt 22 kap samma lag ska följande gälla. 

 
Äger ett svenskt aktiebolag samtliga Aktier, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att 
upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att 
sista dag för konvertering enligt villkor 6 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa 
en ny sista dag för påkallande av konvertering (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 
dagar från offentliggörandet. 
 
Äger aktieägare ensam eller tillsammans med dotterföretag, mer än nio tiondelar av Aktierna, 
och offentliggör aktieägaren sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad som i föregående 
stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning. 
 
Konvertibelinnehavare äger dock rätt att under en period av 60 dagar räknat från sådant of-
fentliggörande som anges ovan i detta moment påfordra omedelbar betalning av Lånets no-
minella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. 
 
Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan i detta moment M, ska – oav-
sett vad som villkor 6 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av konvertering – Kon-
vertibelinnehavare äga rätt att påkalla konvertering fram till slutdagen. Bolaget ska senast 
fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt 18 nedan erinra Konvertibelinnehavarna 
om denna rätt samt att konvertering inte får påkallas efter slutdagen. Vidare ska Konvertibe-
linnehavarna genom meddelandet erinras om sin rätt att påfordra omedelbar betalning i en-
lighet med vad som anges i föregående stycke. 
 
Enligt lagstiftning kan i samband med tvångsinlösen rätten att påkalla Konvertering komma 
att temporärt inskränkas och slutdagen komma att senareläggas till följd av att skiljeförfa-
rande har påkallats av majoritetsägaren. 
 

N. Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, eller 
samtliga aktieägare i deltagande bolag underteckna delningsplan enligt med fjärde stycket i 
nämnda paragraf, varigenom Bolaget ska delas genom att en del av eller samtliga Bolagets 
tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag får konvertering inte därefter på-
kallas. 
 
Konvertibelinnehavare äger dock rätt att under en period av två månader räknat från sådant 
godkännande eller undertecknande påfordra omedelbar betalning av Lånets nominella be-
lopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Bolaget ska senast en vecka efter periodens 
början genom meddelande enligt villkor 18 nedan erinra Konvertibelinnehavarna om denna 
rätt. Genom vad nu sagts inskränkes inte den rätt, som på grund av lag tillkommer Konverti-
belinnehavare i egenskap av borgenär i samband med delning. 
 
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, ska 
Konvertibelinnehavarna genom meddelande enligt villkor 18 nedan underrättas om delnings-
avsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den av-
sedda delningsplanen samt ska Konvertibelinnehavarna erinras om att konvertering inte får 
påkallas, efter det att slutligt beslut fattats om delning eller delningsplanen undertecknats av 
aktieägarna i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan. 
 
Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad delning enligt ovan, ska Konvertibelinneha-
vare – oavsett vad som i villkor 6 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Konver-
tering – äga rätt att påkalla Konvertering från den dag då meddelandet lämnats om delnings-
avsikten, förutsatt att konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den 
bolagsstämma vid vilken delningsplanen ska godkännas eller före den dag då aktieägarna 
undertecknar delningsplanen. 

 
O. För det fall samtliga Aktier skulle bli föremål för ett offentligt erbjudande om förvärv ska kon-

vertering kunna påkallas efter offentliggörande av sådant erbjudande till och med sista dagen 
av anmälningstiden enligt erbjudandet. Bolaget ska omedelbart efter sådant offentliggörande 
meddela Konvertibelinnehavarna att konvertering kan påkallas. 
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P. Oavsett vad under moment K, L, M och N ovan sagts om att konvertering inte får påkallas 

efter beslut om likvidation, godkännande eller undertecknande av fusionsplan eller delnings-

plan, eller utgången av ny slutdag vid fusion eller tvångsinlösen, ska rätten att påkalla kon-

vertering åter inträda för det fall att likvidationen upphör eller fusionen, delningen eller tvångs-

inlösen inte genomförs. 

Q. För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får Konvertering inte därefter påkallas. 

Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får Konvertering återigen påkallas. 

 

9. Särskilda åtaganden av Bolaget 

Bolaget åtar sig att tillse att Bolagets kassa- och banktillgångar inte, utan godkännande av 

ett Möte för Konvertibelinnehavare, vid någon tidpunkt innan Slutförfallodagen understiger 5 

000 000 kronor. Bolaget ska inom fem Bankdagar från att dess styrelse har fått kännedom 

om att kassa- och banktillgångar understiger nämnda belopp sammankalla Möte för Konver-

tibelinnehavare enligt villkor 15(a). 

 

10. Bolagets förvärv och inlösen av Konvertibler 

(a) Med förbehåll för de krav (om några) som uppställts av NGM Nordic MTF eller av 

någon reglerad marknad eller annan erkänd marknadsplats på vilken Konvertiblerna 

kan tas upp till notering eller handel vid den relevanta tidpunkten, och under förutsätt-

ning av iakttagande av gällande lagar och förordningar, kan Bolaget när som helst och 

till vilket pris som helst förvärva Konvertibler på den öppna marknaden eller på annat 

sätt. 

(b) Oaktat villkor 2(b) ska Bolaget, för det fall samtliga Aktier skulle bli föremål för ett 

offentligt erbjudande om förvärv och Konvertibelinnehavare inte har utnyttjat sin rätt 

till konvertering inom den tid som framgår av villkor 8 mom. O, från och med dagen 

efter det att anmälningstiden enligt erbjudandet löpt ut, ha rätt att lösa in återstående 

Konvertibler till deras nominella belopp jämte upplupen men ej utbetald ränta till och 

med en sådan inlösendag och med tillägg för eventuell positiv differens mellan erbju-

den uppköpskurs per aktie enligt det offentliga erbjudandet och Konverteringskurs. 

Om Bolaget utnyttjar denna rätt till förtida inlösen ska Bolaget inte mindre än 20 Bank-

dagar och inte mer än 60 Bankdagar före inlösendagen meddela Konvertibelinneha-

varna därom. Sådant meddelande ska innehålla väsentlig information avseende det 

offentliga erbjudandet som föranleder inlösen och uppgift om inlösendagen. 

 

11. Beskattning 

Alla betalningar som görs av eller på uppdrag av Bolaget avseende Konvertiblerna ska ske 

utan inskränkningar eller villkor och utan avdrag för eller innehållande av, eller med anledning 

av, eventuella befintliga eller framtida skatter, tullavgifter, taxeringar eller statliga avgifter, 

oavsett slag, påförda eller uttagna av eller på uppdrag av Sverige eller någon svensk admi-

nistrativ eller politisk enhet eller någon svensk myndighet med beskattningsbefogenhet, så-

vida inte avdrag eller innehållande av sådana skatter, tullavgifter, taxeringar eller statliga av-

gifter ska ske enligt lag. Bolaget är inte skyldigt att ersätta någon stämpelskatt eller offentlig 

avgift eller kompensera någon betalning under dessa villkor för någon kupongskatt. 

 

12. Preskription 

Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio år efter förfallodagen. Rätten till ränte-

betalning preskriberas tre år efter respektive ränteförfallodag. De medel som avsatts för be-

talning men preskriberats tillkommer Bolaget. 
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13. Uppsägningsgrund 

(a) Om någon av de händelser som anges nedan i detta villkor 13 skulle inträffa (envar 

en "Uppsägningsgrund"), får Konvertibelinnehavare efter beslut på Möte för Konverti-

belinnehavare uppmana Bolaget till rättelse eller säga upp Konvertiblerna till betal-

ning, i vilket fall hela det obetalda nominella beloppet för Konvertiblerna, inklusive all 

upplupen och obetald ränta, omedelbart ska förfalla till betalning. 

(b) Bolaget betalar inte i rätt tid ränta eller något annat belopp hänförligt till Konvertiblerna, 

såvida inte (i) sådan bristande betalning orsakats av administrativa eller tekniska fel 

eller störningar i sådana betalnings-, finansiella- eller kommunikationssystem (interna 

eller externa) eller på sådana finansiella marknader vilka var for sig måste fungera for 

att sådana betalningar ska kunna göras; och (ii) betalning erläggs inom tio Bankdagar 

efter förfallodagen. 

(c) Bolaget fullgör inte sitt åtagande som framgår av villkor 9 och Bolaget har underlåtit 

att vidta rättelse inom fem Bankdagar från det att de själva upptäckt eller bort upptäcka 

detta eller någon Konvertibelinnehavare uppmärksammat Bolaget om detta. 

(d) Bolaget är (eller bedöms vara i enlighet med tillämpliga lagar) på obestånd, oförmöget 

att betala sina skulder när de förfaller till betalning, ställer in eller offentligt meddelar 

sin avsikt att stoppa, ställa in eller skjuta upp samtliga eller en väsentlig del av (eller 

avseende en viss typ av) betalningarna av sina skulder. 

 

14. Beslut av Konvertibelinnehavare 

(a) Begäran från Bolaget eller en eller flera Konvertibelinnehavare representerande minst 

en tiondel av utestående Konvertiblers nominella belopp (sådan begäran får endast 

med giltig verkan göras av den som är Konvertibelinnehavare på den Bankdag som 

infaller närmast efter dagen då begäran mottas av Bolaget och ska, om den görs av 

flera Konvertibelinnehavare göras av dem gemensamt) om ett beslut av Konvertibel-

innehavarna i en fråga som rör dessa villkor ska ställas till Bolaget och hanteras på 

ett Möte for Konvertibelinnehavare. 

(b) Bolaget kan avstå från att sammankalla ett Möte för Konvertibelinnehavare om (i) det 

föreslagna beslutet måste godkännas av någon person eller entitet utöver Konvertibel-

innehavarna och sådan person eller entitet har meddelat Bolaget att ett sådant god-

kännande inte kommer att ges, eller (ii) det föreslagna beslutet inte är i enlighet med 

gällande lagstiftning. 

(c) Endast en person som är, eller som har tillhandahållits en fullmakt från en person som 

är, registrerad som Konvertibelinnehavare på den femte Bankdagen från dagen ett 

Möte för Konvertibelinnehavare och som är inkluderad i det nominella beloppet för 

utestående Konvertibler vid denna tidpunkt, kan utöva rösträtt som Konvertibelinne-

havare på Möte for Konvertibelinnehavare. Innehavare av förvaltarregistrerade Kon-

vertibler ska anses som Konvertibelinnehavare istället för förvaltaren, om innehavaren 

uppvisarett intyg från förvaltaren som visar att personen ifråga den femte Bankdagen 

före Möte för Konvertibelinnehavare var innehavare av Konvertibel och som anger 

storleken på sådan persons innehav. 

(d) Beslut är giltiga endast om Konvertibelinnehavare som representerar minst hälften av 

det nominella beloppet av utestående Konvertibler (det vill säga 50 procent av Lånet) 

är närvarande på det relevanta Mötet för Konvertibelinnehavare och röstar för beslu-

tet. 
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(e) Beslut av Mötet för Konvertibelinnehavare antas genom omröstning om någon Kon-

vertibelinnehavare begär det. Varje röstberättigad Konvertibelinnehavare ska i sam-

band med röstning ha en röst for varje hel multipel om 5 kronor av Konvertibler som 

Konvertibelinnehavaren innehar.  

(f) Om beslutsförhet inte uppnås vid Möte for Konvertibelinnehavare ska Bolaget sam-

mankalla ett andra Möte för Konvertibelinnehavare (i enlighet med villkor 15(a)), för-

utsatt att det aktuella förslaget inte har dragits tillbaka av den eller de personer som 

inledde förfarandet med att erhålla Konvertibelinnehavarnas samtycke.  

(g) Beslut som skärper eller utökar Bolagets skyldigheter eller som begränsar, inskränker 

eller upphäver Bolagets rättigheter eller förmåner enligt dessa villkor ska kräva Bola-

gets samtycke. 

(h) En Konvertibelinnehavare behöver inte använda alla sina röster eller avge alla de rös-

ter som denne är berättigad till och kan efter eget bestämmande använda eller avge 

endast några av sina röster. 

(i) Bolaget får varken direkt eller indirekt betala eller låta betala någon ersättning till eller 

till förmån för någon Konvertibelinnehavare för eller som uppmuntran till medgivande 

enligt dessa villkor, om inte sådan ersättning erbjuds samtliga Konvertibelinnehavare 

som på det relevanta Mötet för Konvertibelinnehavare samtycker inom tidsperioden 

for då sådan ersättning ska utbetalas. 

(j) Beslut som fattats på ett i vederbörlig ordning sammankallat Möte för Konvertibel-

innehavare är bindande för samtliga Konvertibelinnehavare oavsett om de är närva-

rande eller företrädda vid Mötet för Konvertibelinnehavarna. De Konvertibelinneha-

vare som inte har godkänt eller röstat för ett beslut ska inte vara ansvariga för skada 

som detta kan orsaka andra Konvertibelinnehavare. 

(k) Alla kostnader som uppstår för Bolaget för att sammankalla ett Möte för Konvertibel-

innehavarna ska betalas av Bolaget. 

(l) Information om beslut som fattats vid ett Möte för Konvertibelinnehavare ska omgå-

ende sändas genom meddelande till Konvertibelinnehavarna och publiceras på Bola-

gets webbsidor. Underlåtenhet att göra så ska dock inte medföra att fattade beslut 

eller uppnådda röstresultat blir ogiltiga. Protokoll från det relevanta Mötet för Konver-

tibelinnehavare ska på begäran av en Konvertibelinnehavare skickas till denne av Bo-

laget. 

 

15. Möte för Konvertibelinnehavare 

(a) Bolaget ska sammankalla ett Möte för Konvertibelinnehavare genom att senast fem 

Bankdagar från mottagande av Bolagets eller Konvertibelinnehavares begäran (eller 

sådant senare datum som av tekniska eller administrativa skäl kan vara nödvändigt) 

sända meddelande till samtliga Konvertibelinnehavare därom. 

(b) Meddelande enligt villkor (a) ska innehålla (i) tid för mötet, (ii) plats for mötet, (iii) dag-

ordning för mötet (innefattande varje begäran om Konvertibelinnehavarnas beslut) 

och (iv) ett fullmaktsformulär. Endast frågor som tagits upp i kallelsen får beslutas om 

vid Möte för Konvertibelinnehavare. För det fall förhandsanmälan av Konvertibelinne-

havarna krävs för att delta i Mötet för Konvertibelinnehavare ska sådant krav anges i 

kallelsen. 

(c) Möte för Konvertibelinnehavare ska hållas tidigast fem Bankdagar och senast 20 

Bankdagar från kallelsen. 
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16. Inga direkta åtgärder av Konvertibelinnehavare 

(a) En Konvertibelinnehavare får inte vidta några som helst åtgärder mot Bolaget för att 

driva in eller återvinna något enligt dessa villkor förfallet eller utestående belopp eller 

initiera, stödja eller utverka Bolagets avveckling, upplösning, likvidation, företagsre-

konstruktion eller konkurs (eller dess motsvarighet i någon annan jurisdiktion) avse-

ende någon av Bolagets skyldigheter enligt dessa villkor. 

(b) Villkor (a) ska inte vara tillämpligt om Bolaget i enlighet med dessa villkor blivit instru-

erad av Konvertibelinnehavarna att vidta vissa åtgärder, men av någon anledning inte 

har vidtagit eller är ur stånd att vidta sådana åtgärder (och det inte beror på en Kon-

vertibelinnehavare) inom skälig tid och sådan underlåtenhet eller bristande förmåga 

är pågående.  

(c) Bestämmelserna i villkor (a) ska inte på något satt begränsa en enskild Konvertibel-

innehavares ratt att kräva eller driva in förfallna belopp relaterade till Konvertiblerna 

som Bolaget ska betala till några men inte alla Konvertibelinnehavare. 

 

17. Fördelning av tillgängliga medel 

Om räntebelopp och/eller Lånet förfallit till betalning och förslår inte medel som inbetalats av 

Bolaget till full betalning därav, ska medlen – pro rata – i första hand användas till betalning 

av räntan och i andra hand till amortering på Lånet. 

 

18. Meddelanden 

(a) Meddelanden rörande Lånet ska omedelbart tillställas varje Konvertibelinnehavare 

och annan rättighetshavare som är antecknad i Bolagets Avstämningsregister. För det 

fall Lånet är noterat vid reglerad marknad eller annan erkänd marknadsplats ska med-

delanden även lämnas i enlighet med bestämmelser som är tillämpliga med anledning 

därav. 

(b) Meddelandet till Bolaget ska skickas till följande adress: 

Ripasso Energy AB (publ) 

Att:Verkställande direktören 

Gruvgatan 35 B 

421 30 Västra Frölunda 

 

19. Förvaltare 

Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen att i stället för aktieägare införas 

i Bolagets skuldbok, äger rätt att registreras på konto som Konvertibelinnehavare. Sådan 

förvaltare äger mottaga de räntebetalningar som eljest skulle ha tillställts Konvertibelinneha-

varen, och ska även i övrigt betraktas som Konvertibelinnehavare vid tillämpning av dessa 

lånevillkor. 

 

20. Ändring av lånevillkor 

(a) Bolaget ska agera i enlighet med tillämpliga lagar, föreskrifter och god sed på den 

svenska värdepappersmarknaden, inklusive bland annat relevanta föreskrifter utfär-

dade av Euroclear. 

(b) Bolaget äger rätt att för Konvertibelinnehavarnas räkning ändra dessa lånevillkor i den 

mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i 
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övrigt – enligt Bolagets bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvän-

digt och Konvertibelinnehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försäm-

ras. 

 

21. Sekretess  

Bolaget och Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Konvertibelinne-

havare. Bolaget äger rätt att erhålla  uppgifter om Konvertibelinnehavare ur det av Euroclear 

förda skuldregistret. 

 

22. Begränsning av ansvar 

(a) I fråga om de på Bolaget och Euroclear ankommande åtgärderna gäller beträffande 

Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella 

instrument – att ansvar inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller 

utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, 

blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om 

strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget eller Euroclear vidtar eller 

är föremål för sådan konfliktåtgärd. 

(b) Bolaget eller Euroclear är inte heller skyldiga att i andra fall ersätta skada som upp-

kommer, om Bolaget eller Euroclear varit normalt aktsamma.  

(c) Föreligger hinder för Bolaget eller Euroclear att verkställa betalning eller att vidta an-

nan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden upp-

skjutas till dess hindret har upphört.  I händelse av uppskjuten betalning ska Bolaget 

betala ränta efter den räntesats som gällde på Slutförfallodagen enligt villkor 2(c). 

 

23. Tillämplig lag 

Svensk lag ska äga tillämpning på Konvertiblerna, dessa villkor och därmed sammanhäng-

ande rättsfrågor. Alla tvister som uppkommer i anledning av Konvertiblerna och/eller dessa 

villkor ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans (eller vid 

sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget). 
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