
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLÄGG TILL EU-TILLVÄXTPROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL 
TECKNING AV STAMAKTIER I SWEDISH STIRLING AB  

 
 
 
 

Distribution av detta Tilläggsprospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner (se 
”Viktig information” i Prospektet. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

Tillägg till EU-tillväxtprospektet 
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Swedish Stirling AB 
(organisationsnummer 556760-6602) (”Swedish Stirling” eller ”Bolaget”) och utgör ett tillägg 
till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av stamaktier i Swedish Stirling som 
godkändes av Finansinspektionen den 5 december 2022 (Finansinspektionens diarienummer 22-
30277) (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, 
Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet  

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Swedish Stirling: 

• den 22 december 2022 genom pressmeddelande offentliggjorde att Swedish Stirling 
bedömer att det är osannolikt att Bolaget kommer att nå en överenskommelse med 
Glencore om ett produktförsäljningsavtal avseende PWR BLOKs, att Bolaget förlängde 
teckningsperioden i Företrädesemissionen samt att Bolagets avsikt var att avstå från att 
göra gällande de tecknings- och garantiåtaganden som erhållits från ett antal befintliga 
aktieägare och externa investerare, samt 

• den 30 december 2022 genom pressmeddelande offentliggjorde att styrelsen för 
Swedish Stirling givit Bolagets VD och ledning mandat att sänka Bolagets kostnader 
signifikant för att nuvarande rörelsekapital ska räcka så länge som möjligt samt att 
styrelsen givit VD i uppdrag att aktivt söka möjligheter för strategiska partnerskap. 

Pressmeddelandena återfinns på Bolagets hemsida, www.swedishstirling.com.1  

Ovanstående medför att information i Prospektet avseende avsiktsförklaring med Glencore, 
tidplanen för Företrädesemssionen, tecknings- och garantiåtaganden samt därmed 
sammanhängande information kompletteras genom detta Tilläggsprospekt. För att underlätta 
läsningen har nytillkommen information strukits under, medan information som har tagits bort 
har strukits igenom i detta Tilläggsprospekt.  

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och Rådets 
förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när 
värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad 
(Prospektförordningen) och godkändes av Finansinspektionen den 2 januari 2023 
(Finansinspektionens diarienummer 22-35077). 

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets webbplats 
www.swedishstirling.com, Finansinspektionens webbplats www.fi.se, ABG Sundal Colliers 
webbplats www.abgsc.com samt Avanzas webbplats www.avanza.se. För information om 
Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet. 

Återkallelserätt 

Aktieägare och andra investerare som innan Tilläggsprospektet offentliggjordes redan har 
tecknat eller anmält sig för teckning av aktier i Swedish Stirling AB har rätt att återkalla sin 
teckning eller anmälan. Återkallelserätten gäller under perioden från och med den 3 januari 
2023 till och med den 31 januari 2023. Teckning och anmälan som inte återkallas inom angiven 

 
1 Informationen på Swedish Stirlings hemsida har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen och 
utgör inte en del av detta Tilläggsprospekt. 



 

 
 

tid kommer att förbli bindande och de som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver inte 
vidta några åtgärder. 

Om en investerare vill återkalla sin teckning eller anmälan ska det göras enligt instruktionerna 
nedan beroende på om teckning eller anmälan har gjorts med eller utan stöd av teckningsrätter. 

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter 

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige 
Anmälan om återkallelse sker genom att särskild blankett för återkallelse ifylls, undertecknas 
och skickas eller lämnas till Avanza med kontaktuppgifter enligt nedan. Blanketten kan erhållas 
via post eller e-post och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.swedishstirling.com. 
Blanketter som sänds med post bör avsändas i god tid före sista dag för återkallelse. 
Återbetalning av redan betald teckning sker till angivet bankkonto på blanketten för återkallelse. 

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige berättigade att teckna nya aktier med stöd av 
teckningsrätter 
Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna aktier i Företrädesemissionen och 
som inte är bosatta i Sverige ska anmäla om återkallelse genom att särskild blankett för 
återkallelse ifylls, undertecknas och skickas eller lämnas till Avanza med kontaktuppgifter enligt 
nedan. Blanketten kan erhållas via post eller e-post och finns tillgänglig på Bolagets hemsida 
www.swedishstirling.com. Blanketter som sänds med post bör avsändas i god tid före sista dag 
för återkallelse. Återbetalning av redan betald teckning sker till angivet bankkonto på 
anmälningssedeln. 

Förvaltarregistrerade aktieägare  
Om teckning och/eller teckningsanmälan gjorts genom förvaltare ska återkallelse ske hos den 
eller de förvaltare där teckning gjorts och i enlighet med dennes instruktioner. 

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter 

Direktregistrerade aktieägare 
Om teckning och/eller teckningsanmälan gjorts ska återkallelse ske genom skriftlig eller muntlig 
begäran till Avanza. Sådan begäran görs via de kontaktuppgifter som anges nedan. 

Förvaltarregistrerade aktieägare 
Om teckning och/eller teckningsanmälan gjorts genom förvaltare ska återkallelse ske hos den 
eller de förvaltare där teckning gjorts och i enlighet med dennes instruktioner. 

Ifylld blankett för återkallelse skickas eller lämnas till: 

Avanza Bank AB 
Ärende: Corpemissioner / Swedish Stirling 
Box 1399 
111 39 Stockholm 
Besöksadress: Regeringsgatan 103 
E-post: corpemissioner@avanza.se  
Telefon: 08-409 421 22 
Webbplats: www.avanza.se  
 



 

 
 

Ifylld blankett för återkallelse ska vara Avanza tillhanda senast den 31 januari 2023 kl. 23:59 
(CET).  



 

 
 

Tillägg till informationsrutan på framsidan av Prospektet 
Informationsrutan på framsidan av Prospektet kompletteras enligt följande. 

 Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. 
För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: 
• Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 31 januari 2023, eller 
• Senast den 26 januari 2023 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier. 
Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier genom respektive förvaltare. 

  



 

 
 

Tillägg till ”Sammanfattning”  
Underavsnittet ”2.3 Huvudsakliga risker för Swedish Stirling”, riskfaktorn ”Swedish Stirling är 
beroende av kapital för att finansiera Bolagets verksamhet” på sida 5 i Prospektet kompletteras 
enligt följande. 

2.3 Huvudsakliga 
risker för 
Swedish 
Stirling 

Swedish Stirling är beroende av kapital för att finansiera Bolagets verksamhet: Till följd av den 
nuvarande fasen Swedish Stirlings verksamhet befinner sig i är Bolaget beroende av externt kapital för 
att finansiera sin verksamhet, bland annat för att tillverka PWR BLOKs, vilket är kapitalintensivt. Det är 
Swedish Stirlings bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven 
under den kommande tolvmånadersperioden. Om Företrädesemissionen inte tecknas till den grad att 
Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden säkerställs och/eller om det 
uppstår avvikelser i de antaganden som gjorts om framtida produktförsäljning under den aktuella affärs- 
och kommersialiseringsplanen, däribland antaganden om volym, prissättning och produktionskostnader, 
kan Bolaget komma att behöva revidera den aktuella affärs- och kommersialiseringsplanen av PWR BLOK, 
vilket bland annat kan innefatta lägre produktions- och utvecklingstakt, att Bolaget senarelägger eller 
avslutar pågående eller planerade investeringar samt minskad personalstyrka. Det kan även innebära att 
Swedish Stirling inom de kommande tolv månaderna kan komma att behöva söka alternativa 
finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, lånefinansiering eller en kombination 
därav. Om Bolaget inte kan erhålla finansiering till för Bolaget förmånliga eller acceptabla villkor eller 
överhuvudtaget riskerar det att få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och 
resultera i att Bolaget tvingas att omprioritera verksamheten, vilket kan medföra väsentliga förändringar 
i Bolagets struktur och verksamhet i negativ riktning. Om sådan finansiering inte kan erhållas finns det 
ytterst en risk att Bolaget går i konkurs. 

 

* * * 

Underavsnittet ”3.2 Plats för handel” på sida 6 i Prospektet kompletteras enligt följande. 

3.2 Plats för 
handel 

Swedish Stirlings stamaktier är upptagna till handel på First North Premier som är en Multilateral Trading 
Facility (MTF) och som inte omfattas av samma regelverk som en reglerad marknad. Stamaktierna som 
emitteras i samband med Företrädesemissionen kommer att bli föremål för ansökan om upptagande till 
handel på First North Premier. Sådan handel beräknas inledas omkring den 17 februari 2023. 

 

* * * 

Underavsnittet ”4.1 Villkor och tidplan för att investera i värdepappret”, underrubriken ”Villkor 
och tidplan för Företrädesemissionen”, andra och tredje stycket, samt underrubriken ”Kostnader 
för Företrädesemissionen” på sida 7 i Prospektet kompletteras enligt följande. 

4.1 Villkor och 
tidplan för 
att investera 
i 
värdepappret 

Villkor och tidplan för Företrädesemissionen
[...] 

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) 
teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya aktier. I den utsträckning nya aktier inte tecknas 
med stöd av teckningsrätter ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som har tecknat aktier 
utan stöd av teckningsrätter. Teckning ska ske under perioden från och med den 7 december 2022 till 
och med den 21 december 2022 eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Den 22 december 2022 
offentliggjorde Swedish Stirling att styrelsen beslutat att förlänga teckningsperioden. Den förlängda 
teckningsperioden löper från och med den 23 december 2022 till och med den 31 januari 2023. 
Teckningskursen har fastställts till 1,13 SEK per aktie.  

Efter att Bolagsverket har registrerat de nya aktierna kommer dessa att tas upp till handel på First North 
Premier. Registrering av nya aktier som tecknats i Företrädesemissionen förväntas ske i början av 
februari 2023.  

[...] 



 

 
 

Kostnader för Företrädesemissionen
Kostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 14,4 MSEK (inklusive ersättning till 
emissionsgaranterna om cirka 14,1 MSEK). Swedish Stirling ålägger inte investerare några avgifter eller 
andra kostnader. 

 

* * * 

Underavsnittet ”4.2 Motiv till Företrädesemissionen och användning av emissionslikvid”, 
underrubriken ”Bakgrund och motiv”, andra stycket, underrubriken ”Användning av 
emissionslikviden” samt underrubriken ”Tecknings- och garantiåtaganden” på sida 7-8 i 
Prospektet kompletteras enligt följande.  

4.2 Motiv till 
Företrädesemissionen 
och användning av 
emissionslikvid 

Bakgrund och motiv
[...] 

Det är Swedish Stirlings bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de 
aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Denna bedömning har gjorts 
med beaktande av Swedish Stirlings reviderade affärs- och kommersialiseringsplan för 
PWR BLOK. Bolaget bedömer vidare att underskottet av rörelsekapital för den kommande 
tolvmånadersperioden uppgår till cirka 130,0 MSEK och att det nuvarande rörelsekapitalet 
kommer att räcka fram till och med februari 2023 med beaktande av Swedish Stirlings 
reviderade affärs- och kommersialiseringsplan för PWR BLOK. Även Utan beaktande av planerad 
försäljning av PWR BLOK enligt den reviderade affärs- och kommersialiseringsplanen, vilket 
följaktligen innebär antagande om att Bolagets kostnader relaterade till produktion av PWR 
BLOK väsentligt reduceras, bedömer Bolaget att underskottet av rörelsekapital för den 
kommande tolvmånadersperioden uppgår till cirka 130,0 MSEK och att det nuvarande 
rörelsekapitalet kommer att räcka fram till och med mars 2023. 

 
Användning av emissionslikviden 
Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Swedish Stirling cirka 199,5 MSEK 
före transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 14,4 MSEK (inklusive ersättning till 
emissionsgaranterna om cirka 14,1 MSEK). Nettoemissionslikviden från Företrädesemissionen 
om högst cirka 185,1 MSEK avses användas enligt nedan och, och om Företrädesemissionen inte 
skulle fulltecknas och därmed inbringa en lägre nettoemissionslikvid, enligt nedanstående 
prioritetsordning: 

• återbetalning av befintligt lån från familjen af Jochnick, upptaget i augusti 2019 för 
finansiering av produktion av PWR BLOK (cirka 10,0 MSEK), 

• finansiering av serieproduktion av PWR BLOK och stirlingmotorer (cirka 80,0 MSEK), 
• finansiering av produktutveckling (cirka 15,0 MSEK), och 
• rörelsekapital till den löpande verksamheten och organisationen (cirka 80,1 MSEK). 

 

Tecknings- och garantiåtaganden 
[...] 

Swedish Stirlings styrelse har beslutat att avstå från att göra gällande de tecknings- och 
garantiåtaganden som erhållits från ett antal befintliga aktieägare och externa investerare, vilket 
innebär att dessa parter inte är bundna av sina respektive skyldigheter att teckna aktier i 
Företrädesemissionen. Swedish Stirling har vidare kommit överens med samtliga externa 
investerare som har ingått garantiåtaganden att dessa inte ska vara berättigade till någon 
garantiersättning eller i övrigt ha några anspråk gentemot Bolaget med anledning av 
Företrädesemissionen. 

 

 



 

 
 

Tillägg till ”Motiv för Företrädesemissionen” 
Underavsnittet ”Bakgrund och motiv”, tredje och fjärde stycket, på sida 10 i Prospektet 
kompletteras enligt följande. 

Bakgrund och motiv 

[...] 

Till följd av den reviderade affärsmodellen ingick Swedish Stirling och Glencore Operations South 
Africa Proprietary Ltd (”Glencore”) den 9 november 2022 en avsiktsförklaring (Eng. letter of 
intent) enligt vilken parterna, på icke-bindande basis, kom överens om att förhandla vissa 
potentiella förändringar av det ursprungliga avtalet mellan parterna avseende en 
energiomvandlingstjänst, där parternas målsättning är att komma överens om de kommersiella 
villkoren för försäljning av upp till 25 PWR BLOKs (motsvarande det antal PWR BLOKs som 
omfattades av det ursprungliga avtalet mellan parterna) till Glencores ferrokromsmältverk Lion 
i Sydafrika senast den 31 mars 2023. Den 22 december 2022 presenterade Glencore ett slutligt 
förslag och de villkor som Glencore kräver för ett potentiellt produktförsäljningsavtal avseende 
PWR BLOKs. Baserat på de villkor som är inkluderade i Glencores förslag, och de villkor som 
Glencore kräver, bedömer Swedish Stirling att det är osannolikt att parterna kommer nå en 
överenskommelse om ett produktförsäljningsavtal avseende PWR BLOKs. 

Det är Swedish Stirlings bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de 
aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Denna bedömning har gjorts 
med beaktande av Swedish Stirlings reviderade affärs- och kommersialiseringsplan för 
PWR BLOK. Bolaget bedömer vidare att underskottet av rörelsekapital för den kommande 
tolvmånadersperioden uppgår till cirka 130,0 MSEK och att det nuvarande rörelsekapitalet 
kommer att räcka fram till och med februari 2023 med beaktande av Swedish Stirlings 
reviderade affärs- och kommersialiseringsplan för PWR BLOK. Även Utan beaktande av planerad 
försäljning av PWR BLOK enligt den reviderade affärs- och kommersialiseringsplanen, vilket 
följaktligen innebär antagande om att Bolagets kostnader relaterade till produktion av PWR 
BLOK väsentligt reduceras, bedömer Bolaget att underskottet av rörelsekapital för den 
kommande tolvmånadersperioden uppgår till cirka 130,0 MSEK och att det nuvarande 
rörelsekapitalet kommer att räcka fram till och med mars 2023 (se ”Redogörelse för 
rörelsekapital”). 

* * * 

Underavsnittet ”Användning av emissionslikviden”, på sida 11 i Prospektet kompletteras enligt 
följande. 

Användning av emissionslikviden 

Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Swedish Stirling cirka 199,5 MSEK 
före transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 14,4 MSEK (inklusive ersättning till 
emissionsgaranterna om cirka 14,1 MSEK). Nettoemissionslikviden från Företrädesemissionen 
om högst cirka 185,1 MSEK avses användas enligt nedan och, och om Företrädesemissionen inte 
skulle fulltecknas och därmed inbringa en lägre nettoemissionslikvid, enligt nedanstående 
prioritetsordning: 

• återbetalning av befintligt lån från familjen af Jochnick, upptaget i augusti 2019 för 
finansiering av produktion av PWR BLOK (cirka 10,0 MSEK), 



 

 
 

• finansiering av serieproduktion av PWR BLOK och stirlingmotorer (cirka 80,0 MSEK), 

• finansiering av produktutveckling2 (cirka 15,0 MSEK), och 

• rörelsekapital till den löpande verksamheten och organisationen (cirka 80,1 MSEK). 

  

 
2 Produktutveckling består i huvudsak av att reducera produktkostnader, öka produkternas livslängd och 
prestanda samt att vidareutveckla befintliga metoder för prover och framtagande av verktyg. 



 

 
 

Tillägg till ”Verksamhets- och marknadsöversikt” 
Underavsnittet ”Introduktion till Swedish Stirling”, åttonde stycket, på sida 13 i Prospektet 
kompletteras enligt följande. 

Introduktion till Swedish Stirling 

[...] 

I april 2021 ingick Swedish Stirling ett avtal med Glencore avseende en energiomvandlingstjänst 
med installation av upp till 25 PWR BLOKs vid Glencores ferrokromsmältverk Lion i Sydafrika. Till 
följd av den reviderade affärsmodellen ingick Swedish Stirling och Glencore den 9 november 
2022 en avsiktsförklaring (Eng. letter of intent) enligt vilken parterna, på icke-bindande basis, 
kom överens om att förhandla vissa potentiella förändringar av det ursprungliga avtalet mellan 
parterna, där parternas målsättning är att komma överens om de kommersiella villkoren för 
försäljning av upp till 25 PWR BLOKs (motsvarande det antal PWR BLOKs som omfattades av det 
ursprungliga avtalet mellan parterna) till Glencores ferrokromsmältverk Lion i Sydafrika senast 
den 31 mars 2023. Den 22 december 2022 presenterade Glencore ett slutligt förslag och de 
villkor som Glencore kräver för ett potentiellt produktförsäljningsavtal avseende PWR BLOKs. 
Baserat på de villkor som är inkluderade i Glencores förslag, och de villkor som Glencore kräver, 
bedömer Swedish Stirling att det är osannolikt att parterna kommer nå en överenskommelse 
om ett produktförsäljningsavtal avseende PWR BLOKs. Se vidare under ”Affärsmodell” nedan.  

* * * 

Underavsnittet ”Affärsmodell”, första stycket, på sida 15-16 i Prospektet kompletteras enligt 
följande. 

Affärsmodell 

Inför den pågående kommersiella utrullningen av PWR BLOK-teknologin har Swedish Stirling 
genomfört en strategisk översyn av verksamheten och har därefter fattat beslut om att revidera 
affärsmodellen, inkluderande en ny marknads- och kommersialiseringsstrategi, för att reducera 
investeringsbehovet och därmed generera högre kassaflöden. Den reviderade affärsmodellen 
innebär att Swedish Stirling övergår till att fullt ut fokusera på att sälja PWR BLOKs till slutkund, 
antingen genom försäljning direkt från Swedish Stirling till slutkund eller via långsiktiga 
affärspartners, detta till skillnad från den tidigare affärsmodellen som innebar att Bolaget erbjöd 
slutkunder en energiomvandlingstjänst där Swedish Stirling kvarstod som ägare av PWR BLOK. 
Den reviderade affärsmodellen innebär att investeringskostnaderna relaterade till den 
kommersiella utrullningen av PWR BLOK reduceras, vilket följaktligen genererar bättre 
kassaflöden och samtidigt medför att balansräkningen inte blir lika tungt belastad, då Bolaget 
inte kvarstår som ägare av PWR BLOK och eftersom ansvar för investeringar relaterade till 
kringliggande infrastruktur och tillhörande utrustning, BoP, för att driftsätta PWR BLOK vid 
anläggningarna övergår till slutkunden vid försäljning. Med utgångspunkt i den reviderade 
affärsmodellen har Bolaget som ambition att generera ett positivt kassaflöde från den löpande 
verksamheten under 2025. Den beprövade tekniken tillsammans med den redan initierade 
serieproduktionen av PWR BLOK möjliggör en stegring i produktionsvolym för Bolaget under 
2023. Med fortsatt utrullning i Sydafrika inom ferrokromindustrin ämnar Bolaget att även inta 
den europeiska marknaden med hjälp av långsiktiga affärspartners.  

 

* * * 



 

 
 

Underavsnittet ”Trender”, andra och fjärde stycket, på sida 19 i Prospektet kompletteras enligt 
följande. Vidare kompletteras underavsnittet med ett nytt femte stycke enligt följande. 

Trender 

[...] 

Den 9 november 2022 ingick Swedish Stirling och Glencore en avsiktsförklaring (Eng. letter of 
intent) enligt vilken parterna, på icke-bindande basis, kom överens om att förhandla vissa 
potentiella förändringar av det ursprungliga avtalet mellan parterna avseende en 
energiomvandlingstjänst, där parternas målsättning är att komma överens om de kommersiella 
villkoren för försäljning av upp till 25 PWR BLOKs (motsvarande det antal PWR BLOKs som 
omfattades av det ursprungliga avtalet mellan parterna) till Glencores ferrokromsmältverk Lion 
i Sydafrika senast den 31 mars 2023. Den 22 december 2022 presenterade Glencore ett slutligt 
förslag och de villkor som Glencore kräver för ett potentiellt produktförsäljningsavtal avseende 
PWR BLOKs. Baserat på de villkor som är inkluderade i Glencores förslag, och de villkor som 
Glencore kräver, bedömer Swedish Stirling att det är osannolikt att parterna kommer nå en 
överenskommelse om ett produktförsäljningsavtal avseende PWR BLOKs. Med anledning av 
beslutet att revidera affärsmodellen från att tillhandahålla en energiomvandlingstjänst till att 
istället erbjuda produktförsäljning av PWR BLOKs har Bolaget för avsikt att omförhandla även 
andra ingångna avsiktsförklaringar som avser energiomvandlingstjänster. 

[...] 

Swedish Stirling gör bedömningen att dess reviderade affärsmodell och breddning av 
erbjudande till fler industrier gör att Bolaget snabbare kan nå lönsamhet samt är en viktig del i 
Bolagets ambition att generera ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten 
under 2025. 

[...] 

Styrelsen för Swedish Stirling har – med anledning av Swedish Stirling bedömer att det är 
osannolikt att Bolaget kommer nå en överenskommelse med Glencore om ett 
produktförsäljningsavtal avseende PWR BLOKs – utvärderat Bolagets verksamhet och 
finansiella ställning och den 30 december 2022 fattat beslut om att ge VD och ledning mandat 
att genomföra kostnadsbesparingar i syfte att sänka Bolagets kostnader signifikant för att 
nuvarande rörelsekapital ska räcka så länge som möjligt. I beslutet ingår framför allt 
personalnedskärningar som inte är direkt verksamhetskritiska samt att omförhandla alternativt 
avsluta hyreskontrakt. Bolaget ska också avveckla dotterbolag i Sydafrika parallellt med diverse 
andra kostnadsbesparingar. Vidare har styrelsen givit VD i uppdrag att aktivt söka möjligheter 
för strategiska partnerskap.  



 

 
 

Tillägg till ”Redogörelse för rörelsekapital” 
Andra, tredje och fjärde stycket på sida 20 i Prospektet kompletteras enligt följande. 

[...] 

Med beaktande av Swedish Stirlings nuvarande affärs- och kommersialiseringsplan för PWR 
BLOK bedömer Bolaget att underskottet av rörelsekapital för den kommande 
tolvmånadersperioden uppgår till cirka 130,0 MSEK och att det nuvarande rörelsekapitalet 
kommer att räcka fram till och med februari 2023. Även Utan beaktande av planerad försäljning 
av PWR BLOK enligt den reviderade affärs- och kommersialiseringsplanen, vilket följaktligen 
innebär antagande om att Bolagets kostnader relaterade till produktion av PWR BLOK väsentligt 
reduceras, bedömer Bolaget att underskottet av rörelsekapital för den kommande 
tolvmånadersperioden uppgår till cirka 130,0 MSEK och att det nuvarande rörelsekapitalet 
kommer att räcka fram till och med mars 2023. 

För att möjliggöra fortsatt tillväxt och serieproduktion av PWR BLOKs, samt för att kunna 
leverera i enlighet med den reviderade affärsmodellen och fortsätta den kommersiella 
utrullningen av PWR BLOKs har Bolagets styrelse beslutat om Företrädesemissionen. Om 
Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 185,1 MSEK efter avdrag för 
transaktionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 80,1 procent av tecknings- 
respektive garantiåtaganden från befintliga aktieägare respektive externa garanter (se ”Villkor 
och anvisningar för Företrädesemissionen–Teckningsåtaganden och emissionsgarantier 
m.m.”).3 Om Företrädesemissionen tecknas till 80,1 procent kommer Bolaget att tillföras cirka 
131,4 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader. 

Om Företrädesemissionen fulltecknas (och Swedish Stirling således tillförs cirka 171,0 MSEK) 
bedömer styrelsen att Bolaget, förutsatt att den planerade försäljningen av PWR BLOK 
realiseras, kommer ha tillräckligt med rörelsekapital för att bedriva verksamheten till och med 
det tredje kvartalet 2024. Under antagande om att den planerade försäljningen av PWR BLOK 
inte realiseras och Företrädesemissionen tecknas till 80,1 procent (och Swedish Stirling således 
tillförs cirka 131,4 MSEK) bedömer styrelsen att Bolaget kommer ha tillräckligt med 
rörelsekapital för att bedriva verksamheten till och med första kvartalet 2024. Om en eller flera 
av de som har ingått tecknings- respektive garantiåtaganden med Bolaget inte skulle uppfylla 
sina åtaganden och/eller o Om Företrädesemissionen inte tecknas i sådan utsträckning att 
Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden säkerställs och/eller 
om det uppstår avvikelser i de antaganden som gjorts om framtida produktförsäljning under den 
aktuella affärs- och kommersialiseringsplanen, däribland antaganden om volym, prissättning 
och produktionskostnader, kan Bolaget komma att behöva revidera den aktuella affärs- och 
kommersialiseringsplanen av PWR BLOK, vilket bland annat kan innefatta lägre produktions- och 
utvecklingstakt, att Bolaget senarelägger eller avslutar pågående eller planerade investeringar 
samt minskad personalstyrka. Det kan även innebära att Swedish Stirling inom de kommande 
tolv månaderna kan komma att behöva söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom 
ytterligare kapitalanskaffning, lånefinansiering eller en kombination därav. Om sådan 
finansiering inte kan erhållas finns det ytterst en risk att Bolaget går i konkurs. 

  

 
3 Tecknings- respektive garantiåtagandena är dock inte säkerställda genom exempelvis bankgaranti. Se 
”Riskfaktorer–Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden m.m.” 



 

 
 

Tillägg till ”Riskfaktorer” 
Riskfaktorn ”Swedish Stirling är beroende av omförhandling och ingående av avtal med 
strategiskt viktiga kunder”, andra stycket, på sida 22-23 i Prospektet kompletteras enligt 
följande. 

Swedish Stirling är beroende av omförhandling och ingående av avtal med strategiskt viktiga kunder 

[...] 

Den 28 april 2021 ingick Swedish Stirling och Glencore ett avtal avseende en 
energiomvandlingstjänst med installation av upp till 25 PWR BLOKs vid Glencores 
ferrokromsmältverk Lion i Sydafrika. Mot bakgrund av att Swedish Stirlings reviderade 
affärsmodell innebär att Bolaget inte längre kommer erbjuda en energiomvandlingstjänst utan 
istället sälja PWR BLOKs till slutkund ingick Bolaget och Glencore den 9 november 2022 en 
avsiktsförklaring (Eng. letter of intent) enligt vilken parterna, på icke-bindande basis, kom 
överens om att förhandla vissa potentiella förändringar av det ursprungliga avtalet mellan 
parterna, där parternas målsättning är att komma överens om de kommersiella villkoren för 
försäljning av upp till 25 PWR BLOKs (motsvarande det antal PWR BLOKs som omfattades av det 
ursprungliga avtalet mellan parterna) till Glencores ferrokromsmältverk Lion i Sydafrika senast 
den 31 mars 2023. Avsiktsförklaringen är icke-bindande, varför det finns en risk att parterna inte 
kommer överens om de slutliga villkoren för försäljningen eller att det slutliga avtalet innebär 
att Glencore köper färre än 25 PWR BLOKs eller inga alls. Det skulle ha en betydande negativ 
inverkan på Bolagets omsättning, resultat och tillväxt, särskilt till följd av nedlagda kostnader 
som inte motsvaras av ökade intäkter. Den 22 december 2022 presenterade Glencore ett slutligt 
förslag och de villkor som Glencore kräver för ett potentiellt produktförsäljningsavtal avseende 
PWR BLOKs. Baserat på de villkor som är inkluderade i Glencores förslag, och de villkor som 
Glencore kräver, bedömer Swedish Stirling att det är osannolikt att parterna kommer nå en 
överenskommelse om ett produktförsäljningsavtal avseende PWR BLOKs. Om Swedish Stirling 
inte lyckas nå en kommersiell överenskommelse med Glencore avseende försäljning av PWR 
BLOKs kan det även ha en negativ inverkan på andra potentiella kunders förtroende för Swedish 
Stirling och dess produkter. 

* * * 

Riskfaktorn ”Swedish Stirling är beroende av kapital för att finansiera Bolagets verksamhet”, 
tredje stycket, på sida 29 i Prospektet kompletteras enligt följande. 

Swedish Stirling är beroende av kapital för att finansiera Bolagets verksamhet 

[...] 

Swedish Stirlings beslut att inte genomföra en nyemission av preferensaktier, ett erbjudande 
som Bolaget återkallade i september 2022, har haft som följd att det skapats ett stort varulager 
som Bolaget med kort varsel inte lyckats finna finansiering eller köpare av. Skälet till det är 
likviditetsrelaterat med hänsyn till att Bolaget producerat ett antal PWR BLOK och ett stort antal 
motorer samt även lager för fortsatt produktion. Det är Swedish Stirlings bedömning att det 
befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande 
tolvmånadersperioden. Om Företrädesemissionen inte tecknas till den grad att Bolagets 
rörelsekapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden säkerställs och/eller om det 
uppstår avvikelser i de antaganden som gjorts om framtida produktförsäljning under den 
aktuella affärs- och kommersialiseringsplanen, däribland antaganden om volym, prissättning 



 

 
 

och produktionskostnader, kan Bolaget komma att behöva revidera den aktuella affärs- och 
kommersialiseringsplanen av PWR BLOK, vilket bland annat kan innefatta lägre produktions- och 
utvecklingstakt, att Bolaget senarelägger eller avslutar pågående eller planerade investeringar 
samt minskad personalstyrka. Det kan även innebära att Swedish Stirling inom de kommande 
tolv månaderna kan komma att behöva söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom 
ytterligare kapitalanskaffning, lånefinansiering eller en kombination därav. Om Bolaget inte kan 
erhålla finansiering till för Bolaget förmånliga eller acceptabla villkor eller överhuvudtaget 
riskerar det att få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och resultera i 
att Bolaget tvingas att omprioritera verksamheten, vilket kan medföra väsentliga förändringar i 
Bolagets struktur och verksamhet i negativ riktning. Om sådan finansiering inte kan erhållas finns 
det ytterst en risk att Bolaget går i konkurs. 

* * * 

Riskfaktorn ”Det finns en risk att handeln i teckningsrätter och BTA kan vara begränsad” på sida 
31-32 i Prospektet kompletteras enligt följande. 

Det finns en risk att handeln i teckningsrätter och BTA kan vara begränsad 

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Swedish Stirling erhåller 
teckningsrätter i relation till sitt befintliga aktieinnehav. Teckningsrätterna kan ha ett 
ekonomiskt värde som endast kan komma innehavaren till del om denne antingen utnyttjar dem 
för teckning av nya aktier senast den 31 januari 2023 eller säljer dem senast den 26 januari 2023. 
Efter den 31 januari 2023 kommer, utan avisering, outnyttjade teckningsrätter att bokas bort 
från innehavarens VP-konto, varvid innehavaren helt går miste om det förväntade ekonomiska 
värdet för teckningsrätterna.  

* * * 

Riskfaktorn ”Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden m.m.” på sida 32 i Prospektet 
kompletteras enligt följande. 

Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden m.m.  

Ett antal befintliga aktieägare – styrelseordförande och största aktieägare Sven Sahle (genom 
Dagny OÜ), East Guardian SPC, Miura Holding Ltd, AC Cleantech Management Oy och Alexander 
af Jochnick samt styrelseledamöterna Gunilla Spongh och Erik Wigertz – har åtagit att teckna 
nya aktier i Bolaget till ett totalt belopp om cirka 59,2 MSEK, motsvarande totalt cirka 29,7 
procent av Företrädesemissionen. I tillägg till teckningsåtagandena har vissa externa investerare 
åtagit sig att garantera teckning av ytterligare aktier till ett sammanlagt belopp om cirka 100,7 
MSEK, motsvarande cirka 50,5 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår de 
totala tecknings- och garantiåtagandena till cirka 159,9 MSEK, motsvarande cirka 80,1 procent 
av Företrädesemissionen. Tecknings- respektive garantiåtagandena är dock inte säkerställda 
genom exempelvis bankgaranti. Swedish Stirlings styrelse har beslutat att avstå från att göra 
gällande de tecknings- och garantiåtaganden som erhållits från ett antal befintliga aktieägare 
och externa investerare, vilket innebär att dessa parter inte är bundna av sina respektive 
skyldigheter att teckna aktier i Företrädesemissionen. Följaktligen finns det en risk att en eller 
flera av nämnda parter inte kommer att kunna uppfylla sitt respektive åtagande. Uppfylls inte 



 

 
 

ovannämnda tecknings- och garantiåtaganden skulle det inverka negativt på Swedish Stirlings 
möjligheter att med framgång genomföra Företrädesemissionen.  



 

 
 

Tillägg till ”Information om värdepapperen” 
Underavsnittet ”Bemyndigande och beslut om Företrädesemissionen”, tredje stycket, på sida 34 
i Prospektet ersätts med följande stycke. 

Bemyndigande och beslut om Företrädesemissionen 

[...] 

Företrädesemissionen förväntas att registreras hos Bolagsverket i början av februari 2023. Den 
angivna tidpunkten är preliminär och kan komma att ändras. 

  



 

 
 

Tillägg till ”Villkor och anvisningar för Företrädesemissionen” 
Underavsnittet ”Om Företrädesemissionen” på sida 36 i Prospektet kompletteras enligt följande. 

Om Företrädesemissionen 

Styrelsen i Swedish Stirling beslutade den 29 november 2022, med stöd av bemyndigande från 
extra bolagsstämman den 28 november 2022, om att genomföra en nyemission av stamaktier 
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Företrädesemissionen omfattar högst 176 576 466 
nyemitterade stamaktier som emitteras till en teckningskurs om 1,13 SEK per aktie. 
Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Swedish Stirling cirka 199,5 MSEK 
före transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 14,4 MSEK (inklusive ersättning till 
emissionsgaranterna om cirka 14,1 MSEK). 

* * * 

Underavsnittet ”Teckningsperiod” på sida 36 i Prospektet kompletteras med ett nytt andra stycke 
enligt följande. 

Teckningsperiod 

Den 22 december 2022 offentliggjorde Swedish Stirling att styrelsen beslutat att förlänga 
teckningsperioden. Den förlängda teckningsperioden löper från och med den 23 december 2022 
till och med den 31 januari 2023. 

* * * 

Underavsnittet ”Handel med teckningsrätter” på sida 36 i Prospektet kompletteras enligt 
följande.  

Handel med teckningsrätter  

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Premier Growth Market under 
perioden från och med den 7 december 2022 till och med den 26 januari 2023 under 
beteckningen STRLNG TR. ISIN-kod för teckningsrätterna är SE0019175373. Aktieägare ska 
vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra 
köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som ej avses utnyttjas för teckning i 
Företrädesemissionen måste säljas senast den 26 januari 2023 eller användas för teckning av 
aktier senast den 31 januari 2023 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. Teckningsrätter 
som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att 
teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget 
på avstämningsdagen. 

* * * 

Underavsnittet ”Ej utnyttjade teckningsrätter” på sida 36 i Prospektet kompletteras enligt 
följande.  

Ej utnyttjade teckningsrätter  

Teckningsrätter som ej sålts senast den 26 januari 2023 eller utnyttjas för teckning av aktier 
senast den 31 januari 2023 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. 
Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av teckningsrätter. 



 

 
 

* * * 

Underavsnittet ”Teckning med stöd av teckningsrätter” på sida 37 i Prospektet kompletteras 
enligt följande. 

Teckning med stöd av teckningsrätter  

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom samtidig kontant betalning under 
perioden från och med den 7 december 2022 till och med den 31 januari 2023. Observera att 
det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Efter 
teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. 
Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter utan särskild avisering från Euroclear Sweden att 
avregistreras från respektive aktieägares VP-konto. 

För att inte värdet av erhållna teckningsrätter ska gå förlorat måste innehavaren antingen: 

• utnyttja teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 31 januari 2023, eller 
• sälja de teckningsrätter som inte avses utnyttjas senast den 26 januari 2023. 

* * * 

Underavsnittet ”Direktregistrerade aktieägare” samt underrubriken ”Särskild anmälningssedel”, 
första stycket, på sida 37 i Prospektet kompletteras enligt följande. 

Direktregistrerade aktieägare 

Direktregistrerade aktieägares teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter sker genom 
samtidig kontant betalning vilken ska vara Avanza tillhanda senast den 31 januari 2023 klockan 
23:59 (CET), genom ett av följande alternativ: 

[…] 

• Särskild anmälningssedel 
I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta 
inbetalningsavin från Euroclear Sweden ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan 
om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda 
anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden ska därmed inte 
användas. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Avanza via telefon eller e-post. Ifylld 
anmälningssedel ska skickas per mail eller per post till nedanstående adress och vara Avanza 
tillhanda senast kl. 23:59 (CET) den 31 januari 2023. Observera att även likviden ska vara Avanza 
tillhanda senast kl. 23:59 den 31 januari 2023. Eventuell anmälningssedel som sänds med post 
bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person 
eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer 
enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel 
kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. 

* * * 

Underavsnittet ”Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige”, andra och tredje 
stycket, på sida 37 i Prospektet kompletteras enligt följande. 

[…] 



 

 
 

Vid betalning måste tecknarens namn, VP-kontonummer och OCR-referens från 
emissionsredovisningen anges. Betalningen ska vara Avanza tillhanda senast den 31 januari 2023 
kl. 23:59 (CET). 

Om teckning avser annat antal aktier än det som framgår av emissionsredovisningen ska istället 
den särskilda anmälningssedeln användas. Denna kan erhållas från Avanza per telefon och e-
post. Ifylld anmälningssedel och betalning ska vara Avanza tillhanda senast den 31 januari 2023 
kl. 23:59 (CET) tillsammans med likvid. 

* * * 

Underavsnittet ”Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter” på sida 38 i Prospektet 
kompletteras enligt följande. 

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter  

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med 
teckningsrätter, det vill säga från och med den 7 december 2022 till och med den 31 januari 
2023. 

* * * 

Underavsnittet ”Direktregistrerade aktieägare” på sida 38 i Prospektet kompletteras enligt 
följande. 

Direktregistrerade aktieägare 

Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom att anmälningssedel för teckning 
utan stöd av teckningsrätter ifylls, undertecknas och skickas eller lämnas till Avanza med 
kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före 
sista teckningsdag. Anmälningssedeln kan erhållas via telefon och e-post. Någon betalning ska 
ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, utan sker i 
enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedeln för teckning av aktier utan stöd av 
teckningsrätter ska vara Avanza tillhanda senast klockan 23:59 (CET) den 31 januari 2023. Det är 
endast tillåtet att insända en anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av 
teckningsrätter. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna 
att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera 
att anmälan om teckning är bindande. 

* * * 

Underavsnittet ”Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt”, första stycket, på sida 
38 i Prospektet kompletteras enligt följande. 

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt  

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan stöd av teckningsrätter, lämnas genom 
översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring 
den 3 februari 2023. Likvid ska erläggas senast två (2) bankdagar efter utfärdandet av 
avräkningsnoten, dvs. den 7 februari 2023. Något meddelande lämnas inte till den som inte 
erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal aktier komma att överlåtas till annan. 
Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga teckningskursen i 



 

 
 

Företrädesemissionen kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att 
få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.  

* * * 

Underavsnittet ”Betald tecknad aktie (BTA)” på sida 39 i Prospektet kompletteras enligt följande. 

Betald tecknad aktie (BTA)  

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket 
normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med 
bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De 
nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit 
registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av februari 2023. ISIN-kod för BTA är 
SE0019175381.  

* * * 

Underavsnittet ”Handel med BTA” på sida 39 i Prospektet kompletteras enligt följande. 

Handel med BTA 

Handel med BTA kommer att äga rum på Nasdaq First North Premier Growth Market mellan den 
7 december 2022 och den 15 februari 2023. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står 
till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTA. 

* * * 

Underavsnittet ”Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen” på sida 39 i Prospektet 
ersätts med ett nytt stycke enligt följande. 

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen 

Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras efter att den förlängda 
teckningsperioden har löpt ut genom pressmeddelande från Bolaget, vilket beräknas ske 
omkring den 2 februari 2023. 

* * * 

Underavsnittet ”Handel i aktien” på sida 39 i Prospektet kompletteras enligt följande. 

Handel i aktien 

Swedish Stirling handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market, en tillväxtmarknad för 
små och medelstora företag som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. 
Aktierna handlas under kortnamnet STRLNG och har ISIN-kod SE0009143993. De nya aktierna 
tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier äger rum, vilket beräknas ske 
omkring den 17 februari 2023. 

* * * 



 

 
 

Underavsnittet ”Leverans av aktier” på sida 39 i Prospektet kompletteras enligt följande. 

Leverans av aktier 

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket ombokas BTA till aktier utan 
särskild avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav 
förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. Nya aktier förväntas 
levereras till tecknarna omkring den 21 februari 2023. 

* * * 

Underavsnittet ”Teckningsåtaganden och emissionsgarantier m.m.” på sida 40 i Prospektet 
kompletteras med en ny underrubrik enligt följande. 

Avstående från att göra gällande tecknings- och garantiåtaganden 

Swedish Stirlings styrelse har beslutat att avstå från att göra gällande de tecknings- och 
garantiåtaganden som erhållits från ett antal befintliga aktieägare och externa investerare, vilket 
innebär att dessa parter inte är bundna av sina respektive skyldigheter att teckna aktier i 
Företrädesemissionen. Swedish Stirling har vidare kommit överens med samtliga externa 
investerare som har ingått garantiåtaganden att dessa inte ska vara berättigade till någon 
garantiersättning eller i övrigt ha några anspråk gentemot Bolaget med anledning av 
Företrädesemissionen. 

* * * 

Underavsnittet ”Lock up-åtaganden”, första stycket, på sida 42 i Prospektet kompletteras enligt 
följande. 

Swedish Stirling har, med sedvanliga undantag, åtagit sig gentemot ABG Sundal Collier och Bryan 
Garnier & Co att inte emittera aktier eller genomföra ökningar av aktiekapitalet under en period 
om 90 dagar från dagen för offentliggörandet av slutligt utfall i Företrädesemissionen (dvs. 
omkring den 2 februari 2023).  



 

 
 

Tillägg till ”Legala frågor och ägarförhållanden” 
Underavsnittet ”Avtal och avsiktsförklaring med Glencore” på sida 52 i Prospektet kompletteras 
enligt följande.  

Avtal och avsiktsförklaring med Glencore 

Bolaget ingick den 28 april 2021 avtal med Glencore avseende en energiomvandlingstjänst med 
installation av upp till 25 PWR BLOKs vid Glencores ferrokromsmältverk Lion i Sydafrika. Den 
9 november 2022 ingick parterna en avsiktsförklaring (Eng. letter of intent) enligt vilken 
parterna, på icke-bindande basis, kom överens om att förhandla vissa potentiella förändringar 
av det ursprungliga avtalet mellan parterna, där parternas målsättning är att ha kommit överens 
om de kommersiella villkoren för försäljning av upp till 25 PWR BLOKs (motsvarande det antal 
PWR BLOKs som omfattades av det ursprungliga avtalet mellan parterna) till Glencores 
ferrokromsmältverk Lion i Sydafrika senast den 31 mars 2023. Den 22 december 2022 
presenterade Glencore ett slutligt förslag och de villkor som Glencore kräver för ett potentiellt 
produktförsäljningsavtal avseende PWR BLOKs. Baserat på de villkor som är inkluderade i 
Glencores förslag, och de villkor som Glencore kräver, bedömer Swedish Stirling att det är 
osannolikt att parterna kommer nå en överenskommelse om ett produktförsäljningsavtal 
avseende PWR BLOKs. 

 


