
 

L
E

G
A

L
#

2
0

0
5

3
1

8
2

v
2
 

                   

 

 

 

Swedish Stirling AB (publ) 

 

Bolagsbeskrivning inför notering på First North Premier Growth Market 

 

Viktig information om Nasdaq First North Premier Growth Market 
Nasdaq First North Premier Growth Market är en registrerad SME Growth Market, i enlighet med EU:s direktiv om marknader för 

finansiella instrument (EU 2014/65) såsom implementerad i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av en 

marknadsplats inom Nasdaqgruppen. Emittenter på Nasdaq First North Premier Growth Market omfattas inte av samma regler som 

emittenter på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom implementerad i nationell lagstiftning). Istället 

omfattas de av en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtbolag. Risken att investera i en 

emittent på Nasdaq First North Premier Growth Market kan därför vara högre än att investera i en emittent på huvudmarknaden. Alla 

emittenter med värdepapper upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market har en Certified Adviser som övervakar 

att reglerna följs. De respektive Nasdaq-marknadsplatserna godkänner ansökan om upptagande till handel. 
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VIKTIG INFORMATION 

 
Allmänt 
Denna bolagsbeskrivning (”Bolagsbeskrivningen”) har upprättats med anledning av ansökan om 
noteringen av aktier och konvertibler 2019/2021 (KV2) i Swedish Stirling AB (publ), org.nr 556760–6602 
(“Swedish Stirling” eller ”Bolaget”), på First North Premier Growth Market (”First North Premier”), 
respektive First North Convertible Bond Market (”Noteringen”). Bolagsbeskrivningen utgör inte ett 
prospekt och har således inte upprättats, och inte heller godkänts av Finansinspektionen, i enlighet med 
Europaparlamentet 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. 
En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (se avsnittet “Riskfaktorer”). När investerare 
fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och 
Bolagsbeskrivningen, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör 
potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga 
investeringsbeslutet. 
 
FNCA Sweden AB, org.nr 559024-4876 (”FNCA”), hemsida: www.fnca.se, är utsedd till Swedish Stirling 

AB (publ):s Certified Adviser. 

 

Framtidsinriktad information 
De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns i Bolagsbeskrivningen återspeglar Bolagets aktuella syn 
på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling och gäller vid tidpunkten för offentliggörande 
av Bolagsbeskrivningen. Uttryck såsom ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, 
”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, 
”planerar”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck indikerar 
vissa av dessa uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. 
Även om Bolaget anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, 
finns det ingen garanti för att denna framtidsinriktade information förverkligas eller visar sig vara korrekt. 
Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av 
omständigheter utanför Bolagets direkta och indirekta kontroll. Presumtiva investerare uppmanas därför 
att ta del av den samlade informationen i Bolagsbeskrivningen beaktat att framtida resultat och utveckling 
kan skilja sig väsentligt från styrelsens förväntningar. Någon försäkran att bedömningar som görs i 
Bolagsbeskrivningen avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, varken 
uttryckligen eller underförstått. Bolaget gör heller inga utfästelser om att offentligt uppdatera och/eller 
revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad 
som krävs enligt lag, First North Premiers regelverk eller andra föreskrifter. 

 
Information från tredje part 
Bolagsbeskrivningen innehåller viss information som har hämtats från tredje part. Även om sådan 
information har återgivits korrekt och Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende 
verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt 
Bolaget känner till och kan förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts 
av dessa källor, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande. 
 

Bolagsbeskrivningens tillgänglighet  
Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.swedishstirling.com. 
 
Tillämplig lagstiftning 
Svensk materiell rätt är exklusivt tillämpligt på Bolagsbeskrivningen inklusive till Bolagsbeskrivningen 
hörande handlingar. Tvist med anledning av innehållet i Bolagsbeskrivningen eller därmed 
sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. 
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RISKFAKTORER 

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att 
noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Swedish Stirling och aktiens 
framtida utveckling. Det gäller bland annat risker som hänförliga till Swedish Stirlings verksamhet och 
bransch, legala risker, finansiella risker samt risker relaterade till aktien, varav vissa ligger utanför 
Swedish Stirlings kontroll. Nedan beskrivs de riskfaktorer som bedöms vara väsentliga för Swedish 
Stirling. Swedish Stirling har därvid bedömt riskfaktorernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för 
deras förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. Redogörelsen nedan är 
baserad på information som är tillgänglig per dagen för Bolagsbeskrivningen. De riskfaktorer som för 
närvarande bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter 
presenteras utan särskild rangordning. 
 
Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en väsentligt negativ inverkan på Swedish Stirlings 
verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan även medföra att aktierna i Swedish Stirling 
minskar i värde, vilket skulle kunna leda till att aktieägare i Swedish Stirling förlorar hela eller delar av sitt 
investerade kapital. 
 

Verksamhets- och branschrelaterade risker 

 

Ändrade marknadsförhållanden, konjunkturutveckling och geopolitiska 
förhållanden 
Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla 
stirlingteknologins förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt, PWR 
BLOK 400-F (”PWR BLOK”), är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- 
och fackelgaser och omvandla dessa till 100 procent koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. 
Efterfrågan på Bolagets produkter och lösningar är beroende av det allmänna konjunkturläget inom de 
industrier och sektorer till vilka Swedish Stirlings erbjudande riktar eller kommer rikta sig, vilket i sin tur 
påverkas av makroekonomiska faktorer i de länder och regioner där Bolaget bedriver verksamhet, 
däribland tillväxttakten i den globala och lokala ekonomin, valutakursfluktuationer, offentliga investeringar, 
tullar och andra globala handelsbegränsande åtgärder, råvarupriser och inflation. Exempelvis påverkas 
efterfrågan på Bolagets produkter av ferrokrompriset, till följd av att ett lågt ferrokrompris leder till en låg 
lönsamhet för delar av Bolagets potentiella kunder vilket i sin tur har en negativ inverkan på deras vilja att 
investera i Bolagets produkter.  
 
Vidare har Covid-19-pandemin, som har påverkat den allmänna ekonomiska utvecklingen globalt, haft en 
betydande negativ inverkan på aktörerna inom ferrokromindustrin, vilket i sin tur kan ha en negativ 
inverkan på efterfrågan på Bolagets produkt (se ”Beroende av ferrokromindustrin” nedan). Utöver en 
negativ inverkan på Bolagets kunder och potentiella kunders finansiella ställning och köpkraft, har   
Covid-19-pandemin även påverkat Bolagets möjlighet att bedriva sin verksamhet. Exempelvis har Covid-
19-pandemin medfört omfattande nedstängningar i Sydafrika, vilket bland annat inneburit att Bolaget 
tidvis inte har haft möjlighet att få tillgång till den pilotanläggning med en PWR BLOK som är installerad 
vid ett smältverk i Sydafrika och inte heller kunna genomföra nödvändiga resor till Sydafrika. Det finns en 
risk att Covid-19-pandemin leder till förlängda eller utökade nedstängningar av samhällen eller 
verksamheter i Sydafrika, eller andra länder och regioner där Bolaget bedriver verksamhet, vilket skulle 
ha en betydande negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.  
 
Det finns även en risk att andra marknadsförhållanden såsom den allmänna elprisutvecklingen påverkar 
efterfrågan på Bolagets produkter och lösningar. Bland annat så pågår det förhandlingar mellan 
ferrokromindustrin i Sydafrika och Eskom, ett statligt ägt energibolag, rörande elpriset. Utfallet av 
förhandlingarna är osäkra och de skulle kunna leda till en justering av elpriset, både i form av en ökning 
och sänkning. Eftersom Bolagets kunder även tillgodoser sin elförsörjning med el från andra källor såsom 
kolkraft kan en ökning av det allmänna elpriset påverka Swedish Stirlings befintliga och potentiella 



Swedish Stirl ing AB  (publ) –  Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Premier Growth Market  

5 
 

kunders lönsamhet och därmed köpkraft för Bolagets produkter. Om det generella elpriset för Bolagets 
kunder däremot skulle sjunka drastiskt så skulle det ha en negativ inverkan på Swedish Stirlings 
konkurrenskraft, eftersom en del av Bolagets affärsmodell är att erbjuda sina kunder el till en lägre 
kostnad. Även ett försämrat konjunkturläge kan påverka Swedish Stirlings kunders inköpsbeteenden, 
produktionsnivåer, investeringsplaner och finansiella förmåga och leder till försämrad tillgång till, och 
därmed villkor för, finansiering för de kunder och sektorer till vilka Bolaget erbjuder sina produkter och 
lösningar. I en lågkonjunktur finns det dessutom en risk för att Swedish Stirling har svårt att upprätthålla 
en lönsam prissättning och drabbas av svårigheter att erhålla betalning i tid. Det finns således en risk att 
förändringar i kunders inköpsbeteenden till följd av ändrade marknadsförhållanden eller negativ 
konjunkturutveckling har en väsentlig negativ inverkan på Swedish Stirlings verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. 
 
Efterfrågan på Swedish Stirlings produkter och lösningar är vidare beroende av rådande 
marknadsförhållanden och drivkrafter. Strävan att hitta nya förnyelsebara och klimatsmarta metoder för 
elproduktion och att minska beroendet av fossila bränslen är en drivkraft för efterfrågan på Bolagets 
produkter och lösningar. Även fast det finns en generell global vilja och uttalad ambition, exempelvis 
genom de mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) som antogs vid FN:s toppmöte i september 2015, att 
öka andelen förnyelsebar energi, kan förändringar i det politiska läget i en region eller ett land där Bolaget 
är eller kan komma att bli verksamt, eller politiska beslut som påverkar en bransch till vilken Bolagets 
befintliga och potentiella kunder tillhör, påverka efterfrågan på Swedish Stirlings produkter och lösningar. 
Det finns således en risk att förändrade marknadsförutsättningar och drivkrafter till följd av exempelvis 
förändrat omvärlds- och säkerhetsläge, ändrade politiska prioriteringar och ny lagstiftning leder till 
minskad efterfrågan på Swedish Stirlings produkter och lösningar, vilket skulle påverka Bolagets 
verksamhet och tillväxt negativt.  
 

Affärsmodell och strategi 
Swedish Stirlings långsiktiga strategi är att erbjuda kunderna den av Bolaget utvecklade tekonologin för 
att utvinna klimatsmart el ur industriella rest- och fackelgaser genom två olika affärsmodeller, dels genom 
att Bolagets produkt PWR BLOK säljs till slutkund, dels genom att Bolaget tillhandahåller en 
energiomvandlingstjänst. 
 
Under våren 2018 presenterade Swedish Stirling en parallell affärsmodell som i huvudsak innebär att 
Bolaget, som ett alternativ till att slutkunden köper Bolagets produkt, erbjuder kunden en 
energiomvandlingstjänst där produkten PWR BLOK, som ägs av Swedish Stirling, omvandlar rest- och 
fackelgaser till elektricitet som kunden sedan köper, i syfte att få in Bolagets produkt på marknaden 
genom att erbjuda en mer attraktiv lösning för slutkunden. Denna affärsmodell innebär att produktionen 
av PWR BLOK bekostas av Bolaget och belastar Bolagets balansräkning, vilket initialt medför ett större 
likviditetsbehov och behov av olika finansieringslösningar. Den 29 november 2019 ingick Swedish Stirling 
och utvecklingsbanken The Industrial Development Corporation of Africa en avsiktsförklaring om att bilda 
ett gemensamt ägt finansierings-/leasingbolag i Sydafrika som initialt beräknas kunna finansiera 
installationer upp till 100 PWR BLOK. Det finns en risk att bindande avtal mellan parterna inte kommer till 
stånd eller att Bolagets kunder inte ställer sig positiva till att affären finansieras genom finansierings-
/leasingbolaget och att Bolaget upplever svårigheter att hitta andra finansieringslösningar, vilket riskerar 
att leda till att Bolaget inte kan finansiera produktionen av PWR BLOK för uthyrning/leasing till slutkund 
(se även ”Beroende av kapital för att finansiera Bolagets verksamhet” nedan). Det finns vidare en risk att 
leasingen avslutas i förtid, exempelvis till följd av att kunden inte fullgör sina kontraktuella åtaganden, och 
att Bolaget inte kan återleasea PWR BLOK till en ny kund, och Bolaget riskerar därmed att inte kunna 
realisera produktens totala värde (se ”Ingående och fullföljande av avtal med strategiskt viktiga kunder” 
nedan). Det finns således en risk att Bolagets affärsmodell att erbjuda en energiomvandlingstjänst inte 
visar sig vara framgångsrik exempelvis till följd av bristande finansieringslösningar eller svårigheter att 
realisera produktens värde. 
 
En förutsättning för att, parallellt med energiomvandlingstjänsten, kunna realisera Bolagets affärsmodell 
att sälja PWR BLOK till slutkund på ett framgångsrikt sätt är att öka produktionsvolymerna och därigenom 
minska enhetskostnaderna. Exempelvis beräknar Bolaget att enhetskostnaderna (exklusive 
utvecklingskostnader för produktionsökning) halveras vid en tiofaldig ökning av produktionsvolymerna. 
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Bolagets energiomvandlingstjänst, som syftar till att bidra till en ökad marknadsnärvaro, är ett viktigt led i 
att nå sådana ökade produktionsvolymer med minskade enhetskostnader som resultat och därmed skapa 
ett attraktivt kunderbjudande som samtidigt leder till en förbättrad bruttomarginal och intjäningsförmåga. 
Om Bolagets energiomvandlingstjänst inte visar sig vara framgångsrik riskerar Swedish Stirling även att 
få svårigheter med att realisera sin affärsmodell att sälja PWR BLOK till slutkund. Det föreligger även en 
risk att Bolaget inte kan uppnå den enhetskostnad som beräknats vid en ökad produktionsvolym, vilket 
skulle leda till att Bolaget inte når den lönsamhet som eftersträvas. Om Swedish Stirling misslyckas med 
att genomföra sina affärsmodeller som planerat och till följd därav tvingas justera nuvarande 
affärsmodeller och sin övergripande strategi, eller anta en helt ny affärsmodell och strategi, riskerar det 
att ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

 
Eventuella tekniska brister och osäkerhetsfaktorer i förhållande till Bolagets 
produkter 
Swedish Stirlings kunder ställer höga säkerhets- och kvalitetskrav på de produkter, tjänster och mjukvaror 
som Bolaget tillhandahåller. Om Swedish Stirlings produkter, tjänster och mjukvaror som levereras inte 
motsvarar kundernas förväntningar avseende kvalitet, tillförlitlighet eller funktion, riskerar Swedish Stirling 
att inte nå de kunder som Bolaget riktar sig mot eller de marknadsandelar som Bolaget vill uppnå. 
Eftersom Bolagets nuvarande produkt PWR BLOK är ny på marknaden så finns det också 
osäkerhetsfaktorer kring användningen av produkten kopplat till att Bolaget inte har haft möjlighet att 
samla in tillräckligt med data avseende till exempel eventuella typiska fel, brister och servicebehov. 
Vidare finns det en risk att nya brister och tekniska fel i PWR BLOK är av den karaktären att de upptäcks 
först när Bolaget inleder serieproduktion av produkten. För att nå framgång med PWR BLOK måste 
Swedish Stirling, utöver att motbevisa sådana osäkerhetsfaktorer, även kunna implementera ny teknik 
och nya funktioner och löpande anpassa och uppdatera produkterna, tjänsterna och mjukvarorna för att 
åtgärda eventuella tekniska brister och säkerställa prestanda. Bland annat så är prestandan för PWR 
BLOK beroende av kvalitén på den restgas som används, vilken varierar mellan kunder och över tid. 
Skulle Bolaget inte lyckas anpassa eller uppdatera sin produkt i förhållande till den specifika kvaliteten på 
restgas riskerar det att leda till att förväntad prestanda inte uppfylls. Sådana brister och 
osäkerhetsfaktorer i Bolagets produkter, eller Bolagets oförmåga att åtgärda eventuella tekniska brister 
eller integrera nya funktioner kan även leda till förseningar i kommersialiseringen av Bolagets produkter 
och leveranser till Bolagets kunder samt minskat intresse för Bolagets produkter. Förseningar och 
minskat intresse för Bolagets produkter kan i sin tur medföra utökade kostnader och minskade intäkter för 
Bolaget och därmed ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
 
För framgångsrik produktutveckling krävs det i varje enskilt led i tillverkningen att produkten, tjänsten eller 
mjukvaran motsvarar kundens förväntningar. Samma förväntningar gäller vid leverans från 
underleverantörer. När det gäller internt tillverkade produkter måste Swedish Stirling se till att varje led i 
produktionen och utvecklingen är väl definierat och att rätt kontroller genomförs under processen så att 
produkten är korrekt när den väl levereras. Vad avser insatsvaror som införskaffas från underleverantörer 
så måste underleverantören efterleva definierade specifikationer samt uppfylla förväntningar beträffande 
kvalitet, tillförlitlighet, funktionalitet och leveransprecision. Vid tillhandahållande av service och tjänster 
som utförs av egna resurser eller av samarbetspartners krävs det att dessa utbildas och att deras 
kvalifikationer och utförande kvalitetssäkras. Om Swedish Stirling eller Swedish Stirlings 
samarbetspartners inte uppfyller kundernas förväntningar och till följd av detta förlorar eller inte når ut till 
viktiga kunder skulle det ha en väsentlig negativ inverkan på Swedish Stirlings verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. 
 

Ingående och fullföljande av avtal med strategiskt viktiga kunder 
Swedish Stirling är beroende av ingående av avtal och fullföljande av redan ingångna avtal med 
strategiskt viktiga kunder för att kunna bevisa Bolagets produkt PWR BLOK kommersiellt och gå från att 
vara ett utvecklingsbolag till ett industriellt bolag. Swedish Stirling har per dagen för Bolagsbeskrivningen 
ingått avtal med två olika sydafrikanska ferrokromproducenter – Glencore Operations South Africa (Pty) 
Ltd. (”Glencore”) och Samancor Chrome Limited genom dotterbolaget TC Smelter Proprietary Limited 
(”Samancor Chrome”) – om en energiomvandlingstjänst genom installation av PWR BLOK vid 
producenternas smältverk. Under avtalen förbinder sig producenterna att köpa den el som produceras av 
ett eller flera PWR BLOK utan att själva äga utrustningen. Vidare har Swedish Stirling per dagen för 
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Bolagsbeskrivningen ingått avsiktsförklaringar med Glencore och Samancor Chrome avseende en 
energiomvandlingstjänst genom installation av PWR BLOK vid producenternas smältverk, samt en 
avsiktsförklaring med Richards Bay Alloys (”RBA”) avseende försäljning av PWR BLOK. 
 
Avtalet med Glencore avser installation av initialt upp till 25 PWR BLOK och fullt utbyggd uppskattas 
anläggningen att generera årliga intäkter för Swedish Stirling om 40 MSEK. Avtalet med Samancor 
Chrome avser i sin tur installation av en pilotanläggning med en PWR BLOK och innebär intäkter för 
Swedish Stirling på knappt 2 MSEK per år, dvs. 6 MSEK under avtalets löptid om tre år. Samancor 
Chrome är med sina fem större produktionsanläggningar i Sydafrika en av landets två ledande 
ferrokromproducenter och förhoppningen är att pilotprojektet ska leda till installation av fullskaliga 
anläggningar på samtliga av Samancor Chromes produktionsanläggningar i Sydafrika, och bolagens 
avsiktsförklaring är ett första steg för att nå målet. Avsiktsförklaringarna med Glencore, Samancor 
Chrome och RBA avser i sin tur installation eller försäljning av totalt upp till 88, 135 respektive 18 PWR 
BLOK. Ett misslyckande att fullfölja ett eller flera av ovan nämnda avtal, att ingå bindande avtal för de 
projekt som Swedish Stirling har ingått avsiktsförklaringar, eller att ingå avtal om fullskaliga anläggningar 
på en eller flera av Samancor Chromes produktionsanläggningar, skulle innebära inte bara förlorade 
intänkter (se även ”Beroende av ferrokromindustrin” nedan) utan även att Swedish Stirling inte 
kommersiellt kan bevisa sin produkt PWR BLOK, vilket skulle påverka Bolagets verksamhet, tillväxt, 
intjäningsförmåga, resultat och finansiella ställning väsentligt negativt.  
 

Beroende av att attrahera och behålla medarbetare med nyckelkompetens 

Swedish Stirlings medarbetare är en viktig tillgång och nyckeln till tillväxt och framgång. Swedish Stirling 
är således beroende av att kunna attrahera, utveckla, behålla och motivera medarbetare med 
nyckelkompetens när det bland annat gäller produktutveckling, tillverkning, sourcing och logistik, 
försäljning och marknadsföring, affärsutveckling, strategi och projektledning. 
 
Vid utgången av räkenskapsåret 2017 hade Bolaget totalt 9 anställda, vilket i jämförelse med 23 anställda 
vid utgången av räkenskapsåret 2018, respektive 30 anställda vid utgången av räkenskapsåret 2019, 
motsvarar en väsentlig ökning. Swedish Stirling har en uttalad ambition att utveckla och förstärka den 
egna organisationen och under 2019 och 2020 har Swedish Stirling fortsatt att utöka organisationen 
genom flertalet rekryteringar av bland annat strategiskt viktiga positioner såsom finansdirektör samt 
global försäljnings- och marknadsföringschef. Swedish Stirlings snabba expansion medför att det ställs 
större krav på Bolagets organisation, bland annat så ökar vikten av att det finns tydliga processer och 
rutiner på plats för de anställda samt att det finns arbetsbeskrivningar även för nyinrättade positioner 
inom Bolaget. Det finns en risk att Swedish Stirling inte lyckas anpassa sina processer och rutiner i takt 
med att organisationen och antalet anställda ökar, vilket skulle kunna leda till att Bolaget inte utnyttjar 
sina resurser effektivt och ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet.  
 
Trots att antalet anställda har ökat markant under de senaste åren kräver Bolagets fortsatta tillväxt 
rekrytering av ytterligare personal. I en affärsmiljö som kännetecknas av hård konkurrens och snabba 
teknologiska förändringar finns det en risk att det visar sig vara svårt att identifiera eller attrahera 
medarbetare med rätt kompetens, erfarenhet och värderingar. Detta kan vara särskilt utmanande på 
marknader likt energiteknikmarknaden där konkurrensen om kvalificerade medarbetare är hög och den 
samlade kompetensen kan vara begränsad. Detta kan i sin tur leda till ökade ersättningsnivåer, vilket 
påverkar Swedish Stirlings resultat negativt (under räkenskapsåret 2019 uppgick ersättning och sociala 
avgifter till anställda till cirka 27 MSEK). Om Swedish Stirling däremot skulle erbjuda för låga 
ersättningsnivåer accentueras risken för att inte kunna attrahera rätt medarbetare och genomdriva 
Bolagets ambition att stärka den egna organisationen som planerat, vilket i förlängningen riskerar att 
påverka Swedish Stirlings tillväxt och konkurrensförmåga negativt. 
 
Om Swedish Stirling misslyckas med att attrahera, utveckla, behålla och motivera kvalificerad personal 
som behövs i verksamheten skulle det leda till att det blir svårare för Bolaget att leverera produkter och 
lösningar för klimatsmart producerad el av den kvalitet och kvantitet som befintliga kunder förväntar sig 
och därtill omöjliggöra en fortsatt expansion av Bolagets verksamhet, vilket skulle ha en väsentlig negativ 
inverkan på Swedish Stirlings resultat och finansiella ställning. 
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Beroende av vissa underleverantörer och andra samarbetspartners 
Swedish Stirling samarbetar med ett flertal underleverantörer i tillverkningen av sina produkter och är 
exempelvis beroende av ett antal leverantörer som är specialiserade inom bland annat tillverkning, 
testning och logistik. Vidare samarbetar Swedish Stirling med partners som är av stor betydelse för 
Bolaget då Swedish Stirling genom dessa samarbeten erhåller värdefull kunskap om bland annat 
fordonsindustrin, som är av vikt vid tillverkningen av Bolagets stirlingmotorer, och ferrokromindustrin, 
vilket skapar goda förutsättningar för lokala affärsmöjligheter och kontakter med leverantörer och 
myndigheter. Det är av särskild betydelse för Swedish Stirling att ha fungerande samarbeten på plats för 
installation av Bolagets produkt hos kunder i Sydafrika samt att ha konsulter som sköter förhandlingar 
med kunder i Sydafrika. Sådana samarbetspartners och konsulter är således av väsentlig betydelse för 
att Bolaget ska kunna fullfölja sina avtal med strategiskt viktiga kunder (se ”Ingående och fullföljande av 
avtal med strategiskt viktiga kunder” ovan). 
 
Swedish Stirling är beroende av att underleverantörer och andra samarbetspartners fullgör sina 
kontraktuella åtaganden när det gäller kvalitet och leveranstid samt uppfyller Swedish Stirlings riktlinjer 
och andra branschstandarder när det gäller miljö, arbetsmiljö, anti-korruption, mänskliga rättigheter och 
affärsetik (se även ”Exportkontroll- och sanktionslagstiftning samt lokala affärsrisker såsom korruption” 
nedan). Det finns dock en risk att sådana aktörer inte levererar i tid eller i enlighet med den kostnadsbild 
eller kvalitet som de har åtagit sig, att de inte har tillräcklig kapacitet för serieproduktion av PWR BLOK  
eller att de inte uppfyller tillämpliga riktlinjer och branschstandarder. Om Swedish Stirling misslyckas med 
sin bedömning och utvärdering av sådana aktörer och det visar sig att dessa i betydande utsträckning 
inte upprätthåller den kvalitets- eller kapacitetsnivå som Swedish Stirling förväntar sig, inte har väl 
fungerande miljö- och säkerhetsarbete eller att det inte finns kollektivavtal på plats mellan dessa aktörer 
och dess anställda riskerar det att ha en väsentlig negativ inverkan på Swedish Stirlings anseende och 
verksamhet. Vidare finns det en risk att Swedish Stirlings befintliga samarbetspartners avbryter sitt 
samarbete med Bolaget, till exempel till följd av konkurs, likvidation, insolvens, strejk eller av annan 
anledning. Om Swedish Stirling skulle tvingas byta ut eller inleda samarbete med en ny leverantör eller 
samarbetspartner riskerar det också leda till betydande kostnader och arbete att utvärdera och godkänna 
en ny aktör samt att det kan bli svårt för Swedish Stirling att köpa motsvarande produkt eller tjänst inom 
rimlig tid eller till acceptabel kostnad. Det kan också vara svårt att hitta en samarbetspartner med 
motsvarande kunskap inom relevanta branschspecifika områden som är värdefullt för Bolaget. Om dessa 
risker relaterade till underleverantörer och andra samarbetspartners inträffar riskerar det att ha en 
väsentlig negativ inverkan på Swedish Stirlings verksamhet, resultat och finansiella ställning. 
 

Beroende av ferrokromindustrin 
Bolagets applikation för tillvaratagande av energi vid restgasförbränning, PWR BLOK, marknadsförs i 
dagsläget primärt mot ferrokromindustrin, vilken främst finns i Sydafrika och Kina. Sydafrika och Kina är 
tillväxtmarknader, vilket exponerar Swedish Stirling för risker relaterade till ogynnsamma politiska 
förändringar, oförutsedda lagändringar, inkonsekvent tillämpning av befintliga lagar och regler, otydliga 
regulatoriska system och beskattningssystem samt olika metoder och rutiner för bedrivandet av 
affärsverksamhet. Exempelvis så är ferrokromindustrin i Sydafrika föremål för osäkerhet till följd av 
elprisförhandlingarna med Eskom (se ”Ändrade marknadsförhållanden, konjunkturutveckling och 
geopolitiska förhållanden” ovan) och avbrott i tillgången på el. Dessutom har Covid-19-pandemin haft en 
betydande negativ inverkan på ferrokromindustrin och bolagens finansiella ställning, och om situationen 
inte förändras föreligger det en risk att vissa smältverk kan behöva stängas ner tillfälligt eller permanent. 
Ferrokromindustrin är vidare kapitalintensiv och intäkterna är volatila, vilket utgör en utmaning för 
producenterna av ferrokrom och tillsammans med ovan nämnda risker exponerar Swedish Stirling för 
potentiellt längre betalningscykler, svårigheter att få betalt för kundfordringar, svårigheter att föra likvida 
medel ut ur det relevanta landet samt ökade risker för kundförluster. Exempelvis ingick Bolaget i 
december 2017 ett avtal med den sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak Mogale om försäljning av 
7 PWR BLOK till ett ordervärde om 3 766 000 EUR och vid årsskiftet 2018/2019 skeppades den första 
enheten. Parterna omförhandlade därefter avtalet på så sätt att Afarak Mogale skulle köpa el producerad 
med PWR BLOK, genom konvertering av restgas till el, istället för att själva äga utrustningen. I april 2020 
sades dock avtalet upp till följd av att Afarak Mogale inte hade ekonomisk möjlighet att fullfölja affären, 
vilket innebar att Swedish Stirling inte fick betalt för energiomvandlingstjänsten och sina initiala kostnader 
i samband med leverans, installation och driftsättning av PWR BLOK.  
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Att Bolagets erbjudande för närvarande riktar sig främst till ferrokromindustrin och tillväxtmarknader 
innebär vidare en ökad risk för politisk instabilitet, försämrade diplomatiska förbindelser, protektionism, 
regionala och/eller gränsöverskridande konflikter jämfört med mer utvecklade ekonomier. Om 
förutsättningarna för ferrokromproduktion i Sydafrika eller Kina försämras eller om ferrokrommarknaden 
försämras kraftigt riskerar det att försämra möjligheterna att sälja PWR BLOK, vilket skulle få en negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, tillväxt, finansiella ställning och resultat. 
 

Produktansvar och garantier relaterade till PWR BLOK 

Swedish Stirlings verksamhet är inriktad på försäljning och tjänster relaterade till sin produkt PWR BLOK. 
Oavsett om Swedish Stirling säljer PWR BLOK-enheterna, eller om Bolaget tillhandahåller sina kunder en 
energikonverteringstjänst, så har Bolaget ett produktansvar för PWR BLOK. Det finns en risk att fel i PWR 
BLOK, vare sig det härrör sig från produkten själv, installationen eller hanteringen av produkten, orsakar 
skador på både utrustning och människor. Det faktum att PWR BLOK hanterar restgaser som både är 
giftiga samt brandfarliga och explosiva, innebär att skador till följd av fel i PWR BLOK riskerar att bli 
omfattande. Exempelvis finns det en risk att hela arbetsplatser behöver stängas ner om fel i PWR BLOK 
leder till en allvarlig personskada. Då Bolagets PWR BLOK primärt är installerad vid 
ferrokromsproducenters smältverk skulle en nedstängning av arbetsplatsen innebära en nedstängning av 
hela smältverket, vilket skulle leda till omfattande ekonomiska skador. Om PWR BLOK orsakar sådana 
skador, finns det en risk att den eller de skadade parterna vidtar åtgärder mot Bolaget i enlighet med 
gällande produktansvarslagstiftning. Om framställda produktansvarskrav inte helt täcks av Bolagets 
försäkringar och om det inte heller finns möjlighet för Bolaget att framställa framgångsrika regresskrav, 
skulle det ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets resultat och ekonomiska ställning och i 
förlängningen äventyra Bolagets möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet. Vidare skulle skador på 
utrustning och människor till följd av fel i Bolagets PWR BLOK, vare sig det härrör sig från produkten 
själv, installationen eller hanteringen av produkten, ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets rykte 
och trovärdighet. 
 
Om Bolaget realiserar den del affärsmodellen som innebär att sälja PWR BLOK till slutkund (se 
”Affärsmodell och strategi” ovan), kommer detta sannolikt ske med utfästelser om leveranstid och 
prestanda. Det finns en risk att Bolaget inte lyckas leverera PWR BLOK-enheterna i tid eller att deras 
prestanda inte uppfyller de utfästelser som Bolaget gjort. Detta kan ske till följd av bland annat 
kvalitetsbrister, tekniska fel, att underleverantörer inte uppfyller sina kontraktuella åtaganden, eller andra 
faktorer utanför Bolagets kontroll. Om Bolaget misslyckas med att uppfylla sina utfästelser kan Bolaget bli 
skyldigt att ersätta motparter för den skada de lidit, vilket skulle ha en väsentlig negativ inverkan på 
Bolaget resultat och finansiella ställning. 
 

Konkurrerande produkter och lösningar 
Marknaden för elproduktion och i synnerhet förnyelsebar elproduktion på vilken Swedish Stirling är 
verksamt är konkurrensutsatt och kännetecknas av en snabb marknadsutveckling som drivs av strävan 
att hitta nya klimatsmarta energikällor som kan minska mänsklighetens beroende av fossila bränslen. 
Stora resurser läggs på forskning och innovationer inom bland annat solenergi, vind- och vattenkraft, 
biobränslen, geotermisk energi och geoenergi och ett stort antal aktörer och företag presenterar 
kontinuerligt nya kommersiella lösningar och metoder. Produktutveckling och innovation av andra 
marknadsaktörer kan resultera i att det kommer fram produkter och tekniker som har bättre egenskaper 
än Bolagets produkter och lösningar exempelvis vad gäller prestanda och pris. Om Bolaget inte förmår att 
vidareutveckla sitt erbjudande till följd av exempelvis begränsade resurser vad gäller finansiering och 
kompetens eller av något annat skäl inte lyckas konkurrera effektivt skulle det leda till att Swedish Stirling 
inte kan förverkliga sin strategi om att ta ytterligare marknadsandelar och att Bolaget på sikt även förlorar 
befintliga kunder.  
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Finansiella risker 
 
Beroende av kapital för att finansiera Bolagets verksamhet 
Swedish Stirling är beroende av kapital för att finansiera sin verksamhet, bland annat för att tillverka PWR 
BLOK, och således föremål för risken att Bolagets möjligheter till att finansiera verksamheten försvåras. 
Bolagets förutsättningar för framtida finansiering kommer att bero på hur Bolagets verksamhet utvecklas, 
men också av andra faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll, så som likviditeten i kapitalmarknaden 
och dess vilja att finansiera bolag i det segment Bolaget tillhör. Swedish Stirlings nuvarande finansiering, 
vilken huvudsakligen avser att finansiera den dagliga driften av Bolaget, består främst av eget kapital, tre 
konvertibellån om totalt ca 233 MSEK och ett externt lån om 10 MSEK. Om förhållandena på 
kapitalmarknaden försämras finns det en risk att intresset att investera i Bolaget, och således finansiera 
dess verksamhet, minskar vilket skulle ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning.  
 
Utöver ovan finansiering har Bolaget inte något bindande avtal avseende projektfinansiering för de PWR 
BLOK som Bolaget kommer att hyra ut/leasa till slutkund. Den 29 november 2019 ingick Swedish Stirling 
och utvecklingsbanken The Industrial Development Corporation of Africa en avsiktsförklaring om att bilda 
ett gemensamt ägt finansierings-/leasingbolag i Sydafrika som initialt beräknas kunna finansiera 
installationer på upp till 100 PWR BLOK. Det finns en risk att bindande avtal mellan parterna inte kommer 
till stånd och att Bolaget upplever svårigheter att hitta andra finansieringslösningar, vilket riskerar att leda 
till att produktionen av PWR BLOK för uthyrning/leasing till slutkund fortsatt bekostas av Bolaget och 
belastar Bolagets balansräkning, alternativt inte kan finansieras alls, vilket skulle ha en väsentlig negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning (se även ”Affärsmodell och strategi” ovan). 
 
Swedish Stirling bedömer att Bolagets befintliga rörelsekapital är tillräckligt för att möta 
rörelsekapitalbehovet för den kommande tolvmånadersperioden, men att Bolaget i framtiden kan komma 
att behöva anskaffa kapital för att finansiera verksamheten. Sådan finansiering kan exempelvis ske 
genom en företrädesemission, en riktad emission eller annan extern lånefinansiering. Det finns en risk att 
kapital inte kan anskaffas när det behövs, på för Bolaget acceptabla villkor eller att anskaffat kapital inte 
är tillräckligt för att finansiera Bolagets verksamhet.  
 
Swedish Stirling är vidare föremål för likviditetsrisk för det fall Bolaget inte kan uppfylla 
betalningsåtaganden på grund av otillräckliga likvida medel. Eftersom Swedish Stirlings finansiering är 
den främsta källan till likvida medel i Bolaget finns det en risk att bristande finansiering av Bolaget även 
kan leda till att Bolaget har otillräckliga likvida medel. Utöver bristande finansiering kan otillräckliga likvida 
medel även härröra från faktorer utanför Bolagets kontroll, så som en kreditkris eller allvarliga negativa 
ekonomiska förhållanden i de länder där Bolaget bedriver verksamhet. En annan faktor som kan leda till 
att Bolaget har otillräckliga likvida medel är att två av Bolagets konvertibellån, motsvarande ett totalt 
belopp om ca 133 MSEK, förfaller i februari 2021. Utöver konvertibelinnehavarna har Bolaget rätt att 
påkalla konvertering av konvertibellånet till aktier i Bolaget. Om varken konvertibelinnehavarna eller 
Bolaget väljer att konvertera konvertibellånen till aktier i Bolaget, eller om andra likviditetsrisker 
aktualiseras, finns det en risk att Bolaget inte har tillräckliga likvida medel för att uppfylla sina 
betalningsåtaganden därefter, vilket i sin tur skulle ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets 
anseende och finansiella ställning. 
 

Valutarisker 
Bolagets redovisning sker i SEK, men Swedish Stirling bedriver en internationell verksamhet, med 
Sydafrika som huvudsakliga marknad, och bedöms därför komma att generera merparten av sina intäkter 
i utländska valutor medan väsentliga kostnader, framförallt personalkostnader, är i svenska kronor, vilket 
exponerar Bolaget för valutarisker och valutakursfluktuationer som påverkar Bolagets rörelseresultat. 
Swedish Stirling gynnas således av en svag SEK, vilket omvänt innebär att en förstärkning av SEK 
gentemot övriga valutor påverkar koncernens resultat och eget kapital negativt. De valutor mot vilka 
Swedish Stirling främst är exponerat är (utan inbördes ordning) sydafrikanska rand och USD, bland annat 
genom att Bolagets intäkter kommer genereras i sydafrikanska rand och USD. Vid konsolidering 
omräknas det utländska dotterbolagets nettotillgångar till SEK, varvid omräkningsdifferenser uppkommer 
som påverkar övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital. Valutakursförändringar påverkar även 
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Swedish Stirlings resultat i samband med omräkningen av resultaträkningen i sydafrikanska dotterbolaget 
till SEK. 
 
Swedish Stirling är också exponerat för risker där lämpliga säkringsposter för den typ av riskexponering 
som koncernen är exponerad för inte finns tillgänglig till en rimlig kostnad eller överhuvudtaget. 
Exempelvis har Bolaget inte införskaffat säkringsinstrument för den riskexponering som Bolaget kan 
komma att utsättas för om Bolaget ingår bindande avtal om att bilda ett gemensamt ägt finansierings-
/leasingbolag i Sydafrika för finansiering av PWR BLOK (se ”Beroende av kapital för att finansiera 
Bolagets verksamhet” ovan), vilket skulle kunna innebära att omfattande valutakursförändringar får 
betydande negativ inverkan på Bolagets finansieringskostnader och finansiella ställning. 
 

Värdering av immateriella tillgångar 
Per den 31 december 2019 redovisade Swedish Stirling immateriella tillgångar om totalt 245 MSEK, vilket 
motsvarar 70,8 procent av koncernens balanstillgångar. De immateriella tillgångarna utgörs enbart av 
posten balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, vilka främst är hänförliga till Bolagets utveckling och 
framtagande av PWR BLOK. Om Swedish Stirlings värdering av balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten visar sig felaktig riskerar Bolaget att i betydande utsträckning behöva skriva ned sina 
immateriella tillgångar, vilket skulle ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens resultat och 
finansiella ställning. Nedskrivning kan också behöva ske om Bolaget väljer att avveckla någon del av sin 
verksamhet som de balanserade utgifterna för utvecklingsarbeten är hänförliga till. Exempelvis beslutade 
Swedish Stirling i december 2019 att formellt avveckla Bolagets tidigare solenergiprojekt och gjorde 
därmed en nedskrivning av immateriella tillgångar om 76 MSEK (balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten), vilket motsvarade 23 procent av totala immateriella tillgångar per den 31 december 
2019. 
 
Swedish Stirlings immateriella tillgångar testas årligen för nedskrivningsbehov. Nedskrivningsprövningen 
baseras på antaganden om framtida kassaflöden och innehåller en hög grad av bedömning, inklusive 
antaganden om intäkter från kunder och kvantiteter som Bolaget bedömer kunna leverera till kunderna. 
Om dessa antaganden visar sig vara avsevärt felaktiga skulle det ha en väsentlig negativ inverkan på 
Swedish Stirlings resultat och finansiella ställning. 
 
 

Legala risker 
 
Immateriella rättigheter 
Swedish Stirling investerar betydande belopp i forskning och utveckling av Bolagets produkter och 
teknologi. För att säkra intäkterna från dessa investeringar är det av avgörande betydelse att Bolagets 
produkter och teknik skyddas från olovligt användande av konkurrenter. I syfte att stärka skyddet av de 
immateriella rättigheterna relaterade till Bolagets produkt PWR BLOK i takt med att teknologin blir mer 
publik inledde Swedish Stirling i augusti 2019 ett samarbete med konsultföretaget Prospero Acceleration 
AB. Per dagen för Bolagsbeskrivningen har Swedish Stirling pågående patentansökningar som både 
berör det system för central kontroll och reglering av arbetsgasen som finns i varje Stirlingmotor inom ett 
PWR BLOK och den övergripande systemdesignen för generering av elektricitet från industriella 
restgaser. Det finns en risk att Swedish Stirling inte kommer att kunna erhålla patentskydd för viktiga 
delar av sin teknologi eller att erhållda rättigheter inte kan upprätthållas på ett adekvat sätt. Om 
exempelvis någon annan aktör skulle kopiera konceptet att använda flera Stirlingmotorer för 
energikonvertering inbyggda i en transportbar container riskerar det att allvarligt begränsa Swedish 
Stirlings fortsatta tillväxt och konkurrenskraft. 
 
Swedish Stirlings rätt till teknologin bakom Bolagets stirlingmotor baseras på ett licensavtal med Kockums 
AB. Licensen var exklusiv för Bolaget fram till och med den 31 december 2018, efter vilket Kockums äger 
rätt att utfärda licenser även till andra parter. Det finns således även en risk att nya produkter och 
lösningar för klimatsmart el utvecklas utifrån samma teknologi som Swedish Stirling i grunden använder 
sig av för det fall Kockums skulle utfärda licenser till andra parter som avser att konkurrera med Bolagets 
produkter. Om potentiella konkurrenter till Bolaget får en licens till stirlingteknologin riskerar det att leda till 
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att Bolagets produkter och lösningar blir mindre konkurrenskraftiga, vilket skulle få en väsentlig negativ 
inverkan på Swedish Stirlings verksamhet, resultat och finansiella ställning. 
 
Utöver produkter och mjukvara som skyddas av registrerade immateriella rättigheter använder sig 
Swedish Stirling även av know-how, företagshemligheter, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter 
som inte är registrerade. Det finns en risk att konfidentialitetsåtaganden från medarbetare, 
underleverantörer, distributörer, systemintegratörer och andra samarbetspartners är otillräckliga för att 
förhindra röjandet av känslig information och att vidtagna IT- och informationssäkerhetsåtgärder inte är 
tillräckligt robusta för att behålla kontroll över sådan information vid exempelvis ett dataintrång. Om 
Swedish Stirling inte kan skydda viktig information och know-how riskerar det att skada Bolaget eller dess 
kunders eller samarbetspartners verksamhet samt leda till att Swedish Stirling ådrar sig kostnader för att 
kompensera en kund eller samarbetspartner som anser sig ha lidit skada. 
 

Efterlevnad av lagar och regleringar 
Swedish Stirlings verksamhet omfattas av flertalet lagar och regleringar på de marknader där Bolaget är 
verksamt och är således föremål för risken att Bolaget inte efterlever dessa. Ferrokromindustrin i 
Sydafrika, vilken utgör Bolagets huvudsakliga marknad, omfattas av ett strikt regelverk till skydd för hälsa 
och säkerhet. Regelverket innebär exempelvis att Swedish Stirling måste efterleva de tillstånd som 
Bolagets kunder bedriver sin verksamhet under när Bolaget installerar och opererar sin produkt PWR 
BLOK i Sydafrika. De åtgärder som Bolaget måste vidta för att efterleva lagar och annan reglering 
relaterad till hälsa och säkerhet är komplexa och tidskrävande, samt kan innebära omfattande kostnader 
för Bolaget. Exempelvis har Bolaget behövt anlita en extern part som är ansvarig för Bolagets hälsa och 
säkerhet i Sydafrika. Det finns därför en risk att säkerställandet av reglernas efterlevnad orsakar 
förseningar i Bolagets leveranser, vilket i sin tur kan medföra att Bolaget blir ersättningsskyldigt på 
avtalsrättslig eller annan grund. Vidare är det ansvar som gäller enligt dessa lagar och regleringar 
betydande och bristande efterlevnad från Bolagets sida riskerar att leda till viten, straffavgifter eller 
skadestånd, eller till civil- eller straffrättsligt ansvar. Bristande efterlevnad av lagar och regleringar 
avseende hälsa och säkerhet riskerar att ha en väsentlig negativ inverkan på Swedish Stirlings anseende 
och verksamhet. 
 
Vidare är Swedish Stirling exponerat för risker relaterade till att lagar och regleringar på marknader där 
Bolaget är verksamt förändras och att strängare krav eller förändrade villkor införs för Bolaget eller dess 
kunders verksamhet. Skulle sådana förändringar ske skulle det riskera att leda till att Swedish Stirling 
behöver genomföra ytterligare investeringar eller på annat sätt leda till ökade kostnader och åtaganden 
för Bolaget, eller resultera i en minskad köpkraft hos Bolagets kunder. Om sådana förändringar av lagar 
och regleringar förändras kan det få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet. 
 

Exportkontroll- och sanktionslagstiftning samt lokala affärsrisker såsom 
korruption 
Det finns en risk att Bolagets stirlingteknologi kan komma att omfattas av reglerna om exportkontroll 
avseende produkter med dubbla användningsområden (Rådets förordning (EG) 428/2009 om 
upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av 
produkter med dubbla användningsområden). Bolaget kan i så fall behöva efterleva regler om 
exportkontroll i förhållande till dess export, försäljning och i vissa fall, även förmedling av mjukvaror eller 
teknologi som omfattas av regelverket för produkter med dubbla användningsområden. Om Bolaget säljer 
en produkt som innehåller komponenter eller system som har tillverkats av en utländsk leverantör måste 
dessutom tillstånd ofta erhållas i enlighet med exportkontrollagstiftningen i den leverantörens hemland. 
Utöver exportkontrollregelverket avseende produkter med dubbla användningsområden behöver Bolaget 
även beakta sanktionslagstiftning och liknande reglering som förbjuder export eller handel med vissa 
parter, företag eller länder. Detta gäller såväl EU:s sanktionslistor som listor som upprättas av andra 
länder. Ovan beskrivna regler riskerar att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat 
negativt. 
 
Till följd av Swedish Stirlings internationella närvaro är Bolaget även utsatt för andra lokala affärsrisker, 
såsom korruption, genom att Bolaget har och i fortsättningen kan komma att behöva anställa personal 
eller engagera samarbetspartners, konsulter eller andra mellanhänder för vilka Bolaget kan komma att 
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ansvara för. Det finns en risk att personer som Bolaget kan komma att ansvara för eller tredje parter som 
Bolaget har kontakt med agerar på ett otillbörligt sätt, exempelvis genom att begå tjänstefel, bedrägeri, 
mutbrott eller brott mot andra tillämpliga lagar och regler. Eftersom vissa av de länder i vilka Bolaget är 
eller kan komma att bli verksamt i högre utsträckning än Sverige präglas av risker för korruption och 
liknande ageranden, som per dagen för Bolagsbeskrivningen är okända för Bolaget, ställer det krav på 
Bolagets styrelse och ledning att ta fram och besluta om styrprocesser och beslutsordningar för att 
begränsa risken för lokala affärsrisker såsom korruption och annat otillbörligt agerande som kan komma 
att skada Swedish Stirlings verksamhet och renommé. Det finns en risk att Bolaget inte lyckas ta fram och 
implementera erforderliga policys, interna riktlinjer och andra rutiner för att fullt ut hantera dessa risker 
eller att Swedish Stirlings medarbetare, konsulter eller andra samarbetspartners agerar i strid med 
rådande lagar samt interna och externa policyer och styrdokument, vilket riskerar att ha en väsentlig 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 
 
 

Risker relaterade till aktierna 
 
Aktiekursen kan vara volatil och kursutvecklingen är beroende av en rad faktorer 
Eftersom en investering i aktier kan sjunka i värde finns det en risk att en investerare inte får tillbaka 

investerat kapital. Swedish Stirlings aktie är noterad på  Nordic SME och avses noteras på Nasdaq 
First North Premier. Under perioden 1 januari 2019–30 september 2020 har Swedish Stirlings aktiekurs 
uppgått till som lägst 5,22 kr och som högst 16,70 kr. Följaktligen kan aktiekursen vara volatil. 
Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika medan andra är 
knutna till aktiemarknaden som helhet. Aktiekursen kan till exempel påverkas av utbud och efterfrågan, 
variationer i faktiska eller förväntade resultat, oförmåga att nå analytikernas resultatförväntningar, 
misslyckande med att uppnå finansiella och operativa mål, förändringar i allmänna ekonomiska 
förhållanden, förändringar av regulatoriska förhållanden och andra faktorer. Kursen på Swedish Stirlings 
aktie påverkas även i vissa fall av konkurrenters aktiviteter och ställning på marknaden. Det finns en risk 
att det inte vid var tidpunkt kommer att föreligga en aktiv och likvid marknad för handel i Swedish Stirlings 
aktier, vilket skulle påverka investerares möjligheter att få tillbaka investerat kapital. Detta utgör en 
betydande risk för enskilda investerare. 
 

Förmåga att i framtiden lämna eventuell utdelning är beroende av flera faktorer 

Utdelning får endast ske om det finns utdelningsbara medel hos Swedish Stirling och med sådant belopp 
att det framstår som försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker 
ställer på storleken av eget kapital och Swedish Stirlings konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt för ett visst räkenskapsår. Vidare påverkas Swedish Stirlings möjligheter att lämna utdelning i 
framtiden av koncernens framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov och 
andra faktorer. 
 
De nyemitterade aktierna medför rätt till utdelning från och med den första avstämningsdag som infaller 
efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Historiskt så har Swedish Stirling aldrig 
lämnat någon utdelning och det finns således en risk att utdelningsbara medel inte finns tillgängliga under 
något enskilt räkenskapsår. 
 

Aktieägare i USA och andra jurisdiktioner är föremål för särskilda aktierelaterade 
risker 
Swedish Stirlings aktie är endast noterad i SEK och eventuell utdelning kommer att betalas i SEK. Det 
innebär att aktieägare utanför Sverige kan få en negativ effekt på värdet av innehav och eventuella 
utdelningar när dessa omvandlas till andra valutor om SEK minskar i värde mot den aktuella valutan. Den 
senaste tidens svaga utveckling för SEK har således haft en negativ effekt på värdet av aktieinnehav 
denominerat i andra valutor. Vidare kan skattelagstiftningen i såväl Sverige som aktieägarens hemland 
påverka intäkterna från eventuell utdelning som utbetalas. 
 
I vissa jurisdiktioner kan det finnas begränsningar i nationell värdepapperslagstiftning som medför att 
aktieägare i sådana jurisdiktioner inte har möjlighet att delta i nyemissioner och andra erbjudanden om 
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överlåtbara värdepapper till allmänheten. Om Swedish Stirling i framtiden emitterar nya aktier med 
företrädesrätt för Bolagets aktieägare kan aktieägare i vissa jurisdiktioner vara föremål för begränsningar 
som exempelvis innebär att de inte kan delta i sådana nyemissioner eller att deras deltagande på annat 
sätt försvåras eller begränsas. 
 

Swedish Stirlings största aktieägare kan utöva ett betydande inflytande över 
Swedish Stirling 
Swedish Stirlings största aktieägare, Sven Sahle genom Dagny OÜ, innehar aktier motsvarande 31 
procent av aktierna i Bolaget. Sven Sahle kan således utöva ett betydande inflytande över Swedish 
Stirling i frågor som är föremål för aktieägarnas godkännande. Denna ägarkoncentration kan vara till 
nackdel för aktieägare som har andra intressen än Sven Sahle.  
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BAKGRUND OCH MOTIV 

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla 
stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets stirlingmotor 
bygger på den världsledande grundteknologi som utvecklats av Kockums och som använts i svenska 
ubåtar under decennier. Swedish Stirling har genom att vidareutveckla och förbättra teknologin 
konstruerat en unik Stirlingmotor för civilt bruk med både hög effekt och hög verkningsgrad, där samma 
motor kan drivas med olika värmekällor och där produktionskostnaderna sjunker kraftigt vid 
volymproduktion. 
 
2017 lanserade Swedish Stirling produkten PWR BLOK, en containerbaserad lösning där Bolagets 
stirlingmotorer används för att återvinna energi från rest- och fackelgaser inom industrin. PWR BLOK 
möjliggör betydande energibesparingar och kostnadsreduceringar, samt minskar de globala 
koldioxidutsläppen. Enligt det oberoende certifieringsbolaget Lloyd’s Register är PWR BLOK det billigaste 
sättet att producera elektricitet som existerar idag, samt ger större CO2-besparingar per investerad krona 
än något annat energislag. 
 
Swedish Stirlings initiala marknad för PWR BLOK är den Sydafrikanska ferrokromindustrin och bara tre 
månader efter lanseringen tecknade Bolaget det första avtalet om försäljning. Första enheten levererades 
och driftsattes under 2019. Swedish Stirling har sedan dess även tecknat avtal om en pilotanläggning 
respektive en fullskalig anläggning på upp till 25 PWR BLOK med Sydafrikas största 
ferrokromproducenter – Samancor och Glencore – som tillsammans står för över 90 procent av 
ferrokromproduktionen i landet.  
 
Under sommaren 2020 har Swedish Stirling tecknat avsiktsförklaringar om ytterligare order av upp till 241 
PWR BLOK i Sydafrika, vilket är en betydande andel av den totala marknadspotentialen för ferrokrom i 
Sydafrika på uppskattningsvis 550 PWR BLOK. Bolaget avser att inleda serieproduktion i slutet av 2021.  
 
Uppmärksamheten och intresset för PWR BLOK i Sydafrika har dessutom kraftigt ökat intresset från den 
globala metallindustrin. Eftersom PWR BLOK både minskar kostnaderna och sänker CO2-utsläppen för 
metallproducenter bedömer Bolaget att intresset kommer att öka kraftigt. PWR BLOK teknologin är, utan 
behov av modifieringar, redan idag möjlig att använda vid all produktion av ferrolegeringar (ferroalloys) 
och marknadspotentialen globalt för PWR BLOK inom detta segment uppskattas till 6 500 enheter och ett 
marknadsvärde över 50 miljarder kronor.  
 
Noteringen på Nasdaq First North Premier förväntas ytterligare utöka Bolagets aktieägarbas och stärka 
Bolagets tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket kommer att stödja Swedish 
Stirlings fortsatta tillväxt och utveckling. Ett annat viktigt skäl till Noteringen på Nasdaq First North Premier 
är att Bolaget har för avsikt att i framtiden genomföra en notering på Nasdaq Stockholm Main Market. 
 
I övrigt hänvisas till den information som återfinns i denna Bolagsbeskrivning som har upprättats med 
anledning av Noteringen. Styrelsen för Bolaget är ansvarig för innehållet i denna Bolagsbeskrivning. 
Härmed försäkras att styrelsen för Bolaget har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa 
att uppgifterna i Bolagsbeskrivningen, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska 
förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 
 
 

Göteborg den 3 november 2020 
Swedish Stirling AB (publ) 

Styrelsen 
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VD HAR ORDET 

För tre år sen – den 28 september 2017 – lanserade Swedish Stirling PWR BLOK 
400-F. En helt ny och unik lösning för att återvinna energin ur industriella restgaser 
och omvandla denna till 100 procent koldioxidneutral elektricitet. Beslutet att utveckla 
och lansera produkten tillkom självfallet inte av en slump. Redan när jag startade 
Bolaget 2008 var min vision att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet 
för lokal och hållbar produktion av elektricitet. Jag får dock medge att ett visst mått av 
lyckliga omständigheter och tillfälligheter trots allt spelade en viss roll i processen när 
företaget lämnade solenergisektorn för att istället satsa på energiåtervinning ur 
industriella restgaser. 
 
Våren 2015 höll jag ett föredrag om vår dåvarande solhybridlösning (en lösning där 
solenergi användes för att producera el med stirlingmotorer på dagen och naturgas på 
natten) på en konferens i Johannesburg. Efter min presentation kom en av åhörarna 
fram till mig och frågade om man skulle kunna använda andra brännbara gaser än 
naturgas för att driva motorn. Jag svarade, som jag brukar, att i princip alla vätske- 
och gasformiga bränslen kan användas för att driva en stirlingmotor och producera el. 
Frågeställaren, som visade sig ha arbetat på ledande positioner inom den 

sydafrikanska ferrokromindustrin i decennier, svarade mig att om så var fallet ansåg han att det borde finnas 
betydligt mer spännande kommersiella användningsområden för teknologin än i ett solprojekt. I det efterföljande 
samtalet insåg jag tre viktiga saker; 1) Industriella restgaser förekommer globalt i mycket stora mängder. 2) 
Fackling av dessa kostar den elintensiva metallindustrin stora summor i form av resursslöseri och negativ 
klimatpåverkan. 3) Vår stirlingmotor skulle kunna vara lösningen på ett stort globalt problem som metallindustrin 
och andra branscher kämpat med i decennier för att lösa. Där och då föddes grundidén till PWR BLOK. 
 
Under de tre år som gått sedan lanseringen av PWR BLOK har vårt huvudfokus primärt legat på produktutveckling. 
En styrka i sammanhanget har varit att vi kunnat göra mycket av detta arbete i nära samarbete med metallindustrin 
i Sydafrika. Bara tre månader efter lanseringen tecknade vi det första avtalet om försäljning med den sydafrikanska 
ferrokromproducenten Afarak Mogale. Avtalet gav oss möjlighet att tidigt installera en första prototyp hos kunden 
och att göra tester och utvecklingsarbete i skarp miljö. Den första färdiga versionen av PWR BLOK (generation 1) 
skeppades och driftsattes redan under våren 2019. Nästa version – generation 2 – skeppade vi i våras för att 
driftsättas hos en annan sydafrikansk kund – Samancor Chrome. Den installerades alldeles nyligen vid deras 
anläggning TC Smelter i Sydafrika efter viss försening på grund av Covid-19-pandemin Vi har nu efter ett antal år 
av utvecklingsarbete kommit till ett läge där ett allt större fokus i bolaget kommer att handla om expansion och 
kommersialisering. Vi står väl rustade för detta. Vi är mitt uppe i den slutliga verifieringsfasen av PWR BLOK – 
generation 3 – som är den version som vi kommer inleda serieproduktion med under slutet av 2021. Vi har också 
under det senaste året tecknat avtal om en pilotanläggning respektive en fullskalig anläggning på upp till 25 PWR 
BLOK med Sydafrikas största ferrokromproducenter – Samancor och Glencore. Tillsammans står dessa två för 
över 90 procent av ferrokromproduktionen i landet. Under sommaren 2020 har vi dessutom tecknat 
avsiktsförklaringar om ytterligare order av upp till 241 PWR BLOK i Sydafrika, vilket är en betydande andel av den 
totala marknadspotentialen för ferrokromindustrin i Sydafrika om cirka 550 PWR BLOK. 
 
När jag startade Swedish Stirling (då Ripasso Energy) 2008 efter många år i ledande roller inom svenskt näringsliv 
så var min dröm att utveckla ett framgångsrikt kommersiellt användningsområde för stirlingteknologin. Likt många 
andra ingenjörer före mig fascinerades jag av stirlingmotorns oöverträffade förmåga att omvandla värmeenergi till 
rörelseenergi, och det faktum att teknologin trots detta aldrig riktigt fått ett kommersiellt genombrott. PWR BLOK 
kommer att ändra på detta. Förbättringar av teknologin och en samhällsutveckling där vi satsar på 
energiåtervinning och att producera klimatvänlig elektricitet innebär att stirlingmotorn nu slutligen kommer att få sitt 
kommersiella genombrott, och att Swedish Stirling bidrar till att skapa svensk industrihistoria. 
 
Gunnar Larsson, 
Vd och grundare Swedish Stirling  
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MARKNADSÖVERSIKT 

Den globala elmarknaden 
Den globala elproduktionen uppgick 2017 till 25 721 TWh enligt International Energy Agency (”IEA”).

1
 Det 

är en ökning med över 100 procent sedan 1990. Produktionen domineras av kol med en marknadsandel 
om cirka 40 procent, följt av naturgas med cirka 23 procent. Mellan 1990 och 2017 har elproduktion med 
kol ökat med nästan 120 procent. Produktion med naturgas, som i allt högre grad ersatt olja, har under 
perioden haft en ökning om cirka 200 procent. Förnyelsebara energikällor som vattenkraft, vind, 
biobränslen, sol med flera, står för cirka 25 procent av den totala elproduktionen där vattenkraft 
dominerar sektorn med nära 70 procent av den förnyelsebara elproduktionen.  
 
Den globala efterfrågan på energi förväntas enligt IEA att öka med cirka 37 procent fram till 2040. 
Kolkraft, som idag har den största produktionsvolymen tack vare förmågan att driftsäkert kunna 
producera billig elektricitet, är på grund av dess kraftigt negativa miljöpåverkan inte ett långsiktigt 
alternativ. Hårdare miljökrav, internationella överenskommelser om minskade CO2-utsläpp, statliga 
regleringar och krav på ökad användning av hållbara och förnybara energislag har under de senaste åren 
kraftigt förändrat förutsättningarna på marknaden. 
 
 

Generell marknadsutveckling och utmaningar 
Strävan att hitta nya förnyelsebara och klimatneutrala metoder för elproduktion och att minska beroendet 
av fossila bränslen har pågått under flera decennier. Utvecklingen har accelererat under det sista 
decenniet och har en stark global förankring. Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och 
regeringschefer ett antal mål för en global hållbar samhällsutveckling. Ett av målen är ”hållbar energi för 
alla”, och att ”säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna 
energitjänster”, samt att ”till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen”.

2
 

 
Utvecklingen inom området förnyelsebar energi fokuseras framför allt till solenergi och vindkraft, men 
även vattenkraft, biobränslen, geotermisk energi och geoenergi. Stora resurser läggs på forskning och 
innovationer, och ett stort antal aktörer och företag presenterar kontinuerligt nya kommersiella lösningar 
och metoder. Framgången för dessa varierar dock kraftigt och utmaningarna är många. Bland dessa 
märks framförallt: 
 
Pris: Generellt är priset per producerad MWh högre för förnyelsebart producerad el jämfört med 
inarbetade och beprövade tekniker som exempelvis kol och naturgas. Ny teknologi har höga initiala 
kostnader för bland annat forskning, utveckling och testning. Vidare är produktionskostnaderna initialt 
höga vid låga volymer och sjunker först vid större produktionsserier. Att förnyelsebar teknik har kunnat 
och kan konkurrera prismässigt beror nästan uteslutande på kraftiga subventioner och offentligt stöd. 
 
Politiskt beroende: Beroendet av subventioner och därmed av politiska beslut skapar osäkerheter på 
marknaden. Det finns förvisso en generell global vilja och uttalad ambition att öka andelen förnyelsebar 
energi men ambitioner, politiska prioriteringar och inriktningar kan alltid komma att ändras. Osäkerheten 
finns både i politikens förmåga att faktiskt veta vilka teknologier som är rätt att prioritera samt i hur fast 
besluten verkligen ligger och uthålligheten i dessa. Ett regeringsskifte efter ett val kan i ett land medföra 
att kursen läggs om, andra prioriteringar görs, och därmed väsentligt förändra förutsättningarna på 
marknaden. 
 
Väderberoende: Många förnyelsebara energislag – till exempel vind och sol – är direkt beroende av 
vädret. Det skapar flera problem och utmaningar. Elbehovet finns dygnet runt, även när solen inte lyser 
eller vinden inte blåser. Flera olika tekniker för lagring av energin utvecklas och testas för att lösa 
problemet, men innebär i sig högre kostnader. Dessutom kräver lagringsteknikerna ofta extra råvaror och 

                                                           
1 https://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/energibalans-internationellt/elproduktion/ 
2 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/billig-och-ren-energi/ 
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energin som vid en livscykelanalys (LCA) inte alltid ger de förnyelsebara teknikerna ett lika positivt utfall 
avseende total miljöpåverkan och hållbarhet. 
 
Geografiskt läge: För elproduktion i större skala så är rätt geografiskt läge många gånger en direkt 
förutsättning för att vissa förnyelsebara teknologier ska kunna konkurrera kostnadsmässigt. För solenergi 
kan det till exempel handla om placering i öknar eller andra solintensiva områden. Problemet är många 
gånger att dessa områden oftast är lågt befolkade och att behovet av el i närområdet är lågt, vilket medför 
högre kostnader för distribution av elen. 
 
 

Restgaser – stor marknadspotential för PWR BLOK 
Swedish Stirlings bedömning är att den fortsatt ökade globala efterfrågan på energi och strävan att öka 
andelen förnyelsebara och klimatneutrala metoder för elproduktion skapar ett attraktivt marknadsläge för 
Bolaget. Priset per producerad MWh med PWR BLOK är redan idag konkurrenskraftigt utan subventioner 
och offentligt stöd. Produkten är inte heller väderberoende eller beroende av geografiskt läge som ofta är 
fallet med förnyelsebara energikällor som exempelvis vind- och solkraft, och bidrar till att kraftigt minska 
koldioxidutsläppen. Företagets uppfattning är att ”Waste-to-energy” (WtE) – som är samlingsnamnet på 
klimatvänliga processer där olika typer av avfall återanvänds för produktion av till exempel elektricitet eller 
värme – kommer att vara en fortsatt mycket viktig komponent för att minska klimatpåverkan under lång 
tid. Med PWR BLOK blir det möjligt att kostnadseffektivt börja återvinna energi ur stora mängder 
restgaser.  
  
Den globala marknadspotentialen för att utvinna elektricitet ur restgas är betydande. Inom flera olika typer 
av industrier och samhällsverksamheter finns biprodukter i form av så kallade rest- och fackelgaser som 
idag bränns upp utan att energin tas tillvara. Bara inom oljeindustrin bränns cirka 145 miljarder 
kubikmeter gas varje år med ett energiinnehåll motsvarande hela Afrikas elkonsumtion.

3 
Även 

metallindustrin producerar mycket stora mängder restgas, samtidigt som denna typ av industri dessutom 
är extremt elintensiv. Inom exempelvis ferrokromindustrin i Sydafrika uppgår denna till cirka en tredjedel 
av hela verksamhetens totala kostnad.

4 
Att kunna återvinna delar av energin ur den egna avfallsgasen 

(restgasen) blir därför särskilt attraktivt. 
 
Sydafrika – som är den marknad som Swedish Stirling initialt fokuserar på – står för nära en tredjedel av 
världens ferrokromproduktion.

5
 Den totala marknadspotentialen för PWR BLOK inom sektorn beräknas till 

cirka 220 MW vilket motsvarar >550 PWR BLOK och ett försäljningsvärde på >275 MEUR. Enligt 
Bolagets egna beräkningar uppgår den totala globala marknadspotentialen inom ferrokromindustrin till 
cirka tre gånger marknaden i Sydafrika. Utöver Sydafrika är länder som Kina, Kazakstan, Oman, Indien 
och Malaysia med flera stora producenter av ferrokrom och potentiellt mycket intressanta marknader för 
Swedish Stirling på sikt.  
 
Swedish Stirling har initialt inriktat sig på ferrokromindustrin, men restgaser från andra metallindustrier 
med ferrolegeringar (ferroalloys) har i princip likvärdigt innehåll och är ett naturligt fokusområde för 
Bolaget de kommande åren. Bolagets bedömning är att PWR BLOK kommer att fungera även för dessa 
utan större justeringar. Bolaget har även under de senaste åren prövat PWR BLOKs förmåga att 
producera el vid användning av syntesgas och lågkvalitativ LPG (Liquefied Petroleum Gas) med goda 
resultat. Eftersom själva stirlingmotorn är sluten och endast värms från utsidan kan i princip alla bränslen 
användas, såsom naturgas, vätgas, metan, biogas, etanol eller dylikt. Det öppnar upp för många 
potentiella framtida användningsområden. Företaget avser att fortsätta tester av andra restgaser för att 
identifiera framtida marknader och potentiella kunder. 
  

                                                           
3 Opec Bulletin, May 2015 and https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/12/increased-shale-oil-production-and-political-
conflict-contribute-to-increase-in-global-gas-flaring 
4 https://www.ijariit.com/manuscripts/v4i1/V4I1-1285.pdf 
5 http://www.miningweekly.com/article/south-africa-crucial-to-global-chrome-supply-chromium-2017-hears-2017-11-10/rep_id:3650 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/12/increased-shale-oil-production-and-political-conflict-contribute-to-increase-in-global-gas-flaring
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/12/increased-shale-oil-production-and-political-conflict-contribute-to-increase-in-global-gas-flaring
https://www.ijariit.com/manuscripts/v4i1/V4I1-1285.pdf
http://www.miningweekly.com/article/south-africa-crucial-to-global-chrome-supply-chromium-2017-hears-2017-11-10/rep_id:3650
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VERKSAMHETSÖVERSIKT 

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla 
stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företagets teknologi är 
baserad på Kockums världsledande stirlingmotor för ubåtar. Genom att anpassa och vidareutveckla 
denna har Swedish Stirling konstruerat en stirlingmotor med en unik kombination av stor effekt och hög 
verkningsgrad. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK – är en unik egenutvecklad lösning för att 
återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 procent koldioxidneutral 
elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt det oberoende certifieringsföretaget Lloyd’s 
Register – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-
besparingar per investerad krona än något annat energislag. 

 
Affärsidé och vision 
Swedish Stirlings affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja tekniska lösningar baserat på 
stirlingteknologin, och som ger kunderna klimatvänligt producerad elektricitet till konkurrenskraftiga priser. 
Initialt kommer Bolaget bevisa tekniken kommersiellt för att sedan ta nästa steg och skapa efterfrågan så 
att stirlingmotorn kan tillverkas i stora volymer. Enhetskostnaden för varje producerad stirlingmotor 
kommer reduceras vid ökning av produktionsvolymen. Swedish Stirlings vision är att etablera 
stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet. 

 
Strategi 
För att uppnå vision och målsättningar arbetar Swedish Stirling utifrån följande strategier: 

 
Ökat fokus på försäljning och marknadsföring för att driva volym 

 
Bolagets intjäningsförmåga och konkurrensfördel ökar dramatiskt med tillverkad volym. Sambandet med 
kraftigt fallande enhetskostnader inom fordonsindustrin är direkt tillämpliga på företagets stirlingmotor. 
Genom att fokusera på det stora intresset för PWR BLOK från den sydafrikanska ferrokromindustrin 
kommer Swedish Stirling att kraftigt kunna öka volymerna de närmaste åren, vilket öppnar nya 
marknadsmöjligheter för PWR BLOK då enhetskostnaderna minskar.  
 
Robusthet och minskade enhetskostnader 
 
Företagets tekniska försprång med en unik kombination av stor effekt och hög verkningsgrad från 
stirlingmotorn är av central betydelse. Genom en fastställd utvecklingsplan för att ytterligare anpassa 
motorn för volymtillverkning säkerställer Bolaget sitt marknadsledande erbjudande. PWR BLOK 
teknologin utgår ifrån ett byggsätt med hög modularitet som ger en robust lösning med hög driftsäkerhet 
och låga servicekostnader. Dessa faktorer är avgörande för att Bolagets kunder skall välja att investera i 
Bolagets teknik.  
 
Säkra och förbättra finansieringsmöjligheter av PWR BLOK för kund och partner 
 
Värdet som skapas av PWR BLOK är minskad elförbrukning till ett lågt pris. Swedish Stirling kan skapa 
ökad vinst åt Bolaget inte bara genom att tillverka PWR BLOK till en lägre kostnad. Nästan lika viktigt är 
att kunna finansiera det billigare oavsett om det är kund eller finansieringsbolag som sköter 
finansieringen. Finansieringsbolaget Southern Shield är ett första steg i denna utveckling men mycket 
energi kommer läggas på att få allt fler kommersiella banker att ställa upp krediter till slutkunder vid köp 
av PWR BLOK då det möjliggör ett högre försäljningspris.  
 
Identifiera nya kundsegment 
 
PWR BLOK är testad för att omvandla restgas från ferrokromindustrin. Restgaser från annan 
masugnstillverkning är likartade men kan skilja sig åt något. Flera industrier har dock restgaser med i stort 
sett samma innehåll. I det löpande utvecklingsarbetet av PWR BLOK utgår bolagets tekniker idag ifrån 
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gaser från ferrokromindustrin, men har de teoretiska verktygen och kompetensen för att utvärdera och 
förstå vilka gaser som är rimliga att använda. Utifrån detta kan Bolaget sedan identifiera nya 
kundsegment och marknader. 
 
 

Stirlingteknologin 
Stirlingmotorn, som är en s.k. gastrycksmotor, uppfanns i början av 1800-talet. I ett historiskt perspektiv 
har de praktiska användningsområden varit begränsade jämfört med t.ex förbränningsmotorn och därmed 
har tekniken aldrig riktigt fått ett större kommersiellt genombrott. De senaste decenniernas utveckling av 
teknologin och en samhällsutveckling där man försöker minska användningen av fossila bränslen kan 
radikalt komma att förändra detta. 
 
Stirlingmotorn har ett antal egenskaper som gör den särskilt lämplig för att utveckla klimatvänliga och 
kostnadseffektiva lösningar för elproduktion. Kvalitéer som andra motorer och lösningar saknar eller är 
betydligt sämre lämpade för. Bland annat så kan stirlingmotorn i princip drivas med vilken värmekälla som 
helst. Förbränningen som driver motorn sker externt – dvs utanför själva motorn. Den är tyst och nära nog 
vibrationsfri, men framförallt så har stirlingmotorn en mycket hög verkningsgrad, dvs förmåga att 
omvandla värmeenergi till rörelseenergi. 
 
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, kolven trycks ner och uträttar därmed arbete. 
En del av kraften används till att trycka den heta arbetsgasen från expansionscylindern till 
kompressionscylindern. Väl ankommen till kompressionscylindern återvänder kolven på grund av 
vevstakens tröghet och att arbetsgasen komprimeras vid låg temperatur. 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 växelströmsgenerator, direkt förbunden till motorns vevstake. 
 
Själva stirlingcykeln är den effektivaste termodynamiska cykeln för transformation av värme till mekanisk 
energi. Motorn arbetar utan intern förbränning och är endast beroende av en extern värmekälla. Det gör 
den idealisk för användning som en omvandlare av värme till mekanisk energi. I 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. Kolvarna är förbundna med en 
vevstake som driver en växelströmsgenerator som producerar elenergi. Stirlingmotorns effektivitet ökar 
med hög temperaturskillnad mellan den heta och den kalla sidan. Eftersom det inte finns några interna 
föroreningar beroende på förbränning, har kolvarna, lagren och tätningarna en mycket lång driftstid. 
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Swedish Stirlings stirlingmotor 
Den huvudsakliga tekniken som utgör grunden för Swedish Stirlings stirlingmotor är licensierad från 
Kockums, enligt villkoren i en tillverkningslicens och avtal om teknisk support med Kockums från 2008. 
Avtalet ger Swedish Stirling en evig, världsomfattande licens för utveckling, marknadsföring, försäljning 
och tillverkning av stirlingmotorer (försvarsapplikationer undantagna). Licensavgifter baseras på 
leveransvolym. 

 
Swedish Stirling har genom att utveckla teknologin och utnyttja några av dess unika egenskaper – hög 
verkningsgrad och extern förbränning – kunnat utveckla en stirlingmotor som levererar högre konvertering 
av solenergi till elektricitet (32 procent) än någon annan teknologi har kunnat uppvisa

6
, och där samma 

motor även kan drivas med olika värmekällor – hybridisering. Alla vätske- och gasformiga bränslen kan i 
princip användas såsom naturgas, biogas, etanol eller dylikt. Denna utveckling blev även grunden till 
PWR BLOK – företagets unika lösning för att omvandla energi ur industriella restgaser till elektricitet. 
 
Historiskt har stirlingmotorns stora nackdel varit den höga produktionskostnaden. Swedish Stirling har 
därför sedan starten lagt stora resurser på att optimera och anpassa motorn för volymproduktion. Detta 
har delvis gjorts i samarbete med Bolagets tillverkningspartner – Sibbhultsverken Group AB – som har 
lång erfarenhet av produktion från fordonsindustrin. Företagets stirlingmotor har idag mycket låga 
underhållskostnader och styckkostnaden per motor sjunker mycket snabbt vid serieproduktion. Analyser 
som Swedish Stirling gjort visar också att teknologins livslängd är minst 25 år. 
 

PWR BLOK 
PWR BLOK är en containerbaserad lösning som Swedish Stirling utvecklat och där Bolagets 
stirlingmotorer används för att utvinna energi från rest- och fackelgaser inom industrin. I många 
verksamheter, inte minst inom metallindustrin, förekommer biprodukter i form av gaser (restgas) som idag 
bränns upp utan att energin tas tillvara. Restgas är vanligtvis av ojämn kvalité och svårt att hantera för 
motorer med intern förbränning. Stirlingmotorn är däremot, tack vare sin externa förbränning, i det 
närmaste okänslig för vilken typ av gas som bränns eller kvalitén på den aktuella gasen. 
 
Varje PWR BLOK innehåller 14 stirlingmotorer i ett containerformat och levererar en sammanlagd 
nettoeffekt på 400 kW. PWR BLOK placeras vid industrier och anläggningar där förbränning av restgas 
sker och omvandlar med hög verkningsgrad värmen från förbränningen till elektricitet. Denna möjliggör 
betydande energibesparingar och kostnadsreduceringar, samt minskar koldioxidutsläppen kraftigt. 
 
Den LCOE

7
-beräkning som Swedish Stirling gjort – och som verifierades av de oberoende 

certifieringsföretaget Lloyd’s Register i maj 2019 – visar att kostnaden för att producera elektricitet från 
restgaser med PWR BLOK är ca 22,5 USD/MWh.

8
 Det är en kostnadsnivå som är avsevärt lägre än både 

konventionella energislag (t.ex. kol och naturgas) och förnyelsebara som (vind och sol) normalt uppvisar i 
globala studier.

9
 

 
Ett tydligt exempel på fördelarna med PWR BLOK är ferrokromindustrin i Sydafrika (en tredjedel av 
världsproduktionen

10
). Denna industri producerar stora mängder restgas som idag bränns upp, samtidigt 

som kostnaderna för el utgör nästan ca en tredjedel av industrins totala produktionskostnader.
11

 PWR 
BLOK gör det möjligt att bränna gasen och samtidigt producera el av densamma till kostnaden 22,5 
USD/MWh. Det genomsnittliga årspriset för ferrokromindustrin i Sydafrika är 57,60 USD/MWh enligt 

                                                           
6  Vid Swedish Stirlings referensanläggning i Upington, Sydafrika, uppmättes 2012 en nettoverkningsgrad på 32 %. Rekordet i verkningsgrad från 

en solpanel är 22,4 procent enligt en artikel i tidskriften Science i augusti 2018 (http://science.sciencemag.org/content/361/6405/904) 

7 LCOE (Levelized  Cost Of Energy) är en vedertagen metod att beräkna energikostnaden för en kraftkälla som gör det möjligt att jämföra denna 
med andra metoder för elproduktion på ett konsekvent och rättvisande sätt. https://en.wikipedia.org/wiki/Cost_of_electricity_by_source 
8 Indata: Total CapEx (It) 635 000 USD, Annual fuel cost (Ot) 0 USD, Annual O&M cost (Mt) 35 000 USD, Discount rate (r) 5%, Net Annual 

Energy Production (Et) 3 480 MWh 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Cost_of_electricity_by_source#Current_global_studies  
10 http://www.miningweekly.com/article/south-africa-crucial-to-global-chrome-supply-chromium-2017-hears-2017-11-10/rep_id:3650  
11 https://www.ijariit.com/manuscripts/v4i1/V4I1-1285.pdf  
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branschkällor.
12

 Under ferrokromproduktion omvandlas cirka hälften av energin i processen till restgas. 
PWR BLOK har en verkningsgrad på cirka 29 procent vilket innebär att återvinningen av energin ur 
restgasen ger företagen ett minskat behov av köpt el från nätet med cirka 15 procent. Det nuvarande 
priset för PWR BLOK och besparingen av köpt el ger därmed en återbetalningstid på drygt tre år. Med en 
livslängd på minst 25 år blir PWR BLOK en mycket attraktiv lösning för kunderna, vilket också ger 
Swedish Stirling utrymme för en framtida höjning av försäljningspriset.    
 
Eftersom PWR BLOK minskar företags behov av köpt el från nätet, så minskas även företagens 
koldioxidutsläpp. I Sydafrika produceras cirka 87 procent av all el med fossila bränslen.

13
 Enligt Swedish 

Stirlings beräkningar så medför teknologin en reduktion av koldioxidutsläppen i Sydafrika med ca 3 500 
ton per år och PWR BLOK. Swedish Stirling sålde i december 2017 – bara tre månader efter att 
produkten lanserades – sina första 7 PWR BLOK till den sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak 
Mogale (Pty). Avtalet omförhandlas i maj 2019 till en konverteringstjänst. Tuffa marknadsförhållande för 
Afarak Mogale och lönsamhetsproblem ledde dock till att bolagen i mars 2020 gemensamt enades om att 
avsluta tjänsten, och Swedish Stirling flyttade PWR BLOK 1 till Samancor Chrome’s anläggning TC 
Smelter. I december 2019 tecknade Bolaget avtal med den sydafrikanska ferrokromproducenten 
Samancor Chrome’s dotterbolag TC Smelter Proprietary Limited om en pilotinstallation rörande en 
energikonverteringstjänst med en PWR BLOK. Enheten driftsätts under hösten 2020. I februari 2020 
tecknade Swedish Stirling avtal med Glencore avseende en energiomvandlingstjänst av upp till 25 PWR 
BLOK (9,9MW) vid bolagets smältverk i Lydenburg, Sydafrika. Idag, drygt tre år efter lanseringen, har två 
kunder som tillsammans står för drygt 90 procent av ferrokromtillverkning i Sydafrika tecknat avtal med 
Swedish Stirling för såväl pilot- som fullskaliga anläggningar med PWR BLOK. Under sommaren 2020 har 
Swedish Stirling tecknat avsiktsförklaringar med Samancor, RBA och Glencore om en order av upp till 
totalt 241 PWR BLOK. 
 

Organisation och medarbetare 
Swedish Stirling hade per den 30 september 2020 36 anställda varav 6 i Sydafrika och resterande i 
Göteborg och Sibbhult i Sverige. 
 
 Antal anställda 

2019-12-31 30 

2018-12-31 23 

2017-12-31 8 

2016-12-31 7 

 
     

 
                                                           
12 http://www.eskom.co.za/CustomerCare/TariffsAndCharges/Documents/Complete%20Tariff%202019%20web1.pdf 
13 https://energypedia.info/wiki/South_Africa_Energy_Situation  
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Leverantörer och partners 
Swedish Stirling samarbetar med ett antal leverantörer som är specialiserade inom sina respektive 
områden. Det rör sig framförallt om tillverkning, montering, testning och logistik, men även 
marknadskommunikation, juridik, redovisning m.m. På detta sätt säkerställer Bolaget hög flexibilitet, att 
fokus ligger på kärnverksamheten, en låg kostnadsutveckling, men framförallt tillgång till den senaste 
tekniken och system för utveckling, tillverkning och montering. Det möjliggör hög kvalité och en snabb 
kostnadsutveckling för företagets produkter. 
 
Affärsmodell 
Swedish Stirling är ett miljöteknikföretag vars långsiktiga affärsmodell är att utveckla och sälja teknik till 
slutkunder. Företaget kommer även leverera reservdelar och viss service, samt i vissa fall även ansvara 
för drift och underhåll av levererad teknik. Ambitionen är dock att drift och löpande underhåll av levererad 
teknik ska hanteras av lokala företag som specialiserat sig på anläggningsentreprenad och/eller drift av 
lokala anläggningar för energiproduktion. Swedish Stirling behöver därmed inte bygga upp en egen 
omfattande organisation på varje marknad och minimerar då också lokala risker. 
 
På kort sikt kommer Swedish Stirling även att leasa eller hyra ut PWR BLOK till kunderna, alternativt sälja 
en tjänst i form av konvertering av restgas till elektricitet. Denna modell är primärt aktuell till dess att PWR 
BLOK är helt kommersiellt bevisad. Det gör PWR BLOK ännu mer attraktivt för köparna eftersom de 
själva inte behöver göra en större kapitalinvestering, samt får en ytterst begränsad exponering mot 
eventuella tekniska risker. Denna modell är bland annat aktuellt i det avtal som Bolaget slöt med 
Samancor’s dotterbolag TC Smelter i december 2019, samt i det avtal som slöts med Glencore i februari 
2020. I december 2019 tecknade Swedish Stirling och den sydafrikanska utvecklingsbanken The 
Industrial Development Corporation of Africa en avsiktsförklaring om att bilda ett gemensamt ägt 
finansierings/leasingbolag i Sydafrika. Det nya bolaget – Southern Shield – kommer initialt kunna 
finansiera affärer i Afrika på upp till 100 PWR BLOK. 

 
Historik i sammandrag 
 
2008: Bolaget bildas och avtal tecknas mellan Ripasso Energi AB (Swedish Stirling) och 

Kockums AB. 
 

2009: Avtal med Metallbearbetning i Sibbhult avseende produktion av stirlingmotorer. 
 

2010: Framgångsrikt test av Ripasso Energys (Swedish Stirling) första egentillverkade 
stirlingmotorer. Ingående av avtal om test av solenergianläggning i Antalya, Turkiet, samt 
om byggnation av referensanläggning i Upington, Sydafrika. 
 

2011: Den andra generationens stirlingmotor med en uteffekt om 29 kW testas i Antalya, Turkiet. 
 

2012: Vid referensanläggningen i Sydafrika uppmäts en nettoverkningsgrad på 32 procent. Ingen 
annan teknologi har tidigare uppvisat en sådan effektivitet i att omvandla sol till elektricitet 
av nätkvalitet. 
 

2013: Inledande studier avseende en hybridiserad produkt genomförs och visar på goda resultat 
att kombinera solvärme med annan bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn. 
 

2014: Ripasso Energy (Swedish Stirling) flyttar sitt huvudkontor från Malmö till Göteborg. 
 

2015: De första stegen mot en produkt som kan använda restgaser som bränsle tas efter 
inledande analys. 
 

2016: Tecknar ramavtal med italienska Horizon. Avtalet rör ett hundratal motorer för kommersiellt 
bruk på Sicilien, samt en demonstrationsenhet vid universitet i Palermo. Efter en 
övertecknad nyemission listas Ripasso Energy (Swedish Stirling) på NGM Nordic MTF 
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med kortnamnet RISE MTF (STRLNG). 
 

2017: Skickar in två patentansökningar för företagets hybridiseringslösning. Genomför tester med 
restgas från ferrokromindustrin. Horizon beställer tre solhybridhybridiserade stirlingmotorer 
av Ripasso Energy (Swedish Stirling) för leverans till en första kommersiell anläggning på 
Sicilien. Lanserar PWR BLOK- 400F, en containerbaserad lösning för att utvinna energi 
från rest- och fackelgaser. Sydafrikanska Afarak Mogale (Pty) Ltd beställer 7 PWR BLOK. 
 

2018: Bolaget öppnar kontor i Sydafrika. Startar produktion av PWR BLOK i Sibbhult. Tecknar 
avsiktsförklaring med den sydafrikanska ferrokromproducenten Glencore om installation 
vid deras anläggningar i Sydafrika. Lämnar in patentansökan avseende ett system för 
central kontroll och reglering av arbetsgasen i varje stirlingmotor inom ett PWR BLOK. 
 

2019:  Bolagets första kommersiella PWR BLOK skeppas till Afarak Mogale i Sydafrika och 
driftsätts i maj. Bolaget byter namn från Ripasso Energy till Swedish Striling. Tecknar 
exklusivitetsavtal med Glencore om att slutförhandla en installation av initialt upp till 25 
PWR BLOK. Tecknar avsiktsförklaring med den sydafrikanska utvecklingsbanken IDC om 
att bilda ett gemensamt ägt finansierings/leasingbolag – Southern Shield. Tecknar avtal 
med sydafrikanska Samancor Chrome’s dotterbolag TC Smelter om pilotinstallation. 

 
2020: Tecknar avtal med Glencore avseende en energiomvandlingstjänst med upp till 25 PWR 

BLOK (9,9MW) vid bolagets smältverk i Lydenburg, Sydafrika. Tecknar avsiktsförklaringar 
med Samacor Chrome, Richards Bay Alloys och Glencore om nya order på totalt upp till 
241 PWR BLOK. 

 
 

Immateriella rättigheter 
Swedish Stirlings unika kompetens och konkurrenskraft återfinns i teknologin bakom Bolagets 
stirlingmotor och dess produkt PWR BLOK. Swedish Stirling har fram till idag lämnat in två 
patentansökningar rörande Bolagets produkt PWR BLOK. Bolaget befinner sig mitt uppe i en process där 
Bolaget ytterligare kommer att skärpa sitt produktskydd och utveckla sin patentportfölj. Styrelse och 
ledning ser löpande över skyddet och kommer att utveckla detta ytterligare i takt med att försäljningen 
ökar. Förutom det licensavtal som Bolaget har ingått med Kockums AB för utveckling, marknadsföring, 
försäljning och tillverkning av stirlingmotorer, är Bolaget i dagsläget inte beroende av något enskilt patent, 
varumärke, licens eller annan immateriell rättighet.  
 

Regulatorisk översikt Sydafrika 
Eftersom Bolaget levererar elektricitet direkt till enskilda företag i Sydafrika och inte till något nationellt 

eller lokalt nät är regelverken och tillstånden inte så komplicerade som annars skulle kunna vara fallet, 

utan liknar i mångt och mycket de regelverk som Bolaget har att förhålla sig till i Europa. De för Bolagets 

del viktigaste delarna i den Sydafrikanska lagstiftningen avseende tekniska produkter är följande:  

1. OHSA no.85 (Occupational Health and Safety Act) som till stor del motsvarar svensk 

arbetsmiljölagstiftning. 

2. MHSA no.29 (Mining Health and Safety Act) är ett annat delvis överlappande regelverk inom 

gruv- och närliggande industrigrenar (som t.ex metallframställning)  

3. Hazardous Substances no.15 hanterar lagstiftning med avseende på skadliga och giftiga ämnen 

Under dessa lagkrav ligger precis som i Europa en lång rad direktiv och förordningar där de flesta på 

något sätt utgår från eller är harmoniserade med de stora internationella regelverken som ISO och IEC. 

Detta i sin tur byggs på detaljerade standarder som i stort sett reglerar allt som är kopplat till säkerhet, 

hälsa och miljö. 
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Hållbart företagande 
För Swedish Stirling har frågor kring resurseffektivitet, miljöomsorg, produktionseffektivitet och 
arbetsgivaransvar i mångt och mycket gått hand i hand med en sund och stabil finansiell utveckling av 
verksamheten. Bolagets hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt utifrån en väsentlighetsanalys där de 
mest relevanta frågorna rörande hållbart företagande löpande identifieras och diskuteras i ledning och 
styrelse. Sedan starten och fram tills idag har Bolagets huvudfokus primärt varit forskning och utveckling. 
De mest centrala och relevanta frågorna ur ett hållbarhetsperspektiv har därför varit finansiell uthållighet, 
affärsmässighet och samverkan, samt att skapa rutiner och regelverk för att kontinuerligt minska den 
egna verksamhetens påverkan på miljön. 
 
Såväl kunder och ägare som samhället i stort gynnas av att Swedish Stirling utvecklar ny teknologi som 
minskar kundernas behov av köpt elektricitet, och därmed också bidrar till att kraftigt minska industrins 
utsläpp av koldioxid. Bolaget tar idag själv också miljömässigt ansvar både genom att jobba utifrån rutiner 
och regelverk som minskar den egna verksamhetens miljöpåverkan, samt genom att samarbeta med 
leverantörer som har högt ställda miljö- och kvalitetskrav som exempelvis ISO 14001 och ISO 9001-
certifiering, samt fordonsindustrins kvalitetsstandard IATF 16494. I och med att Bolaget inleder 
serieproduktion i större skala inom de kommande åren avser Bolaget att göra en ny hållbarhetsanalys 
med större fokus på den egna produktionens miljöpåverkan. 
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG 
 

Swedish Stirling AB (publ) registrerades hos Bolagsverket den 1 juli 2008. Den finansiella informationen i 

sammandrag som redovisas i detta avsnitt avseende helår är hämtad från Bolagets fullständiga 

finansiella information i årsredovisningarna för räkenskapsåren 2018 och 2019.   

Koncernredovisningen för Swedish Stirling har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 

Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards 

(IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. Bolaget 

rapporterar enligt IFRS sedan kvartalsrapporten 1 2019. Årsredovisning 2019 är Swedish Stirlings första 

årsredovisning i enlighet med IFRS. Koncernredovisningen har upprättats enligt 

anskaffningsvärdemetoden. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2018 vilket 

är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. 

Den finansiella informationen avseende perioden januari – juni 2020 och januari – juni 2019 är 

periodrapporter publicerade av Bolaget som inte har varit föremål för granskning av Bolagets revisorer. 

Årsrapporterna för räkenskapsåren 2018 respektive 2019 är reviderade av Bolaget revisorer. 

Den finansiella informationen nedan bör läsas tillsammans med Bolagets fullständiga finansiella 

information för räkenskapsåret 2018 respektive 2019, med tillhörande noter, vilka tillsammans med 

revisorns rapporter finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.swedishstirling.com. 

 

Koncernens resultaträkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swedishstirling.com/
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Koncernens balansräkning 
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Kassaflödesanalys 
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Nyckeltal 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner 

Nyckeltal Definition 

Rörelseintäkter 
Samtliga intäkter inklusive aktiverat arbete för egen 
räkning. 

Rörelseresultat Resultat efter avskrivningar. 

Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt. 

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till eget kapital. 

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen.  

Kassalikviditet 
Omsättningstillgångar exklusive lager dividerat med 
kortfristiga skulder inklusive föreslagen utdelning. 

Vägt genomsnittligt antal utestående 
aktier 

Utestående aktier vid periodens början justerat med 
nyemitterade aktier under perioden multiplicerat med 
tidvägningsfaktor. 

Potentiella aktier hänförliga till utestående 
optioner 

Utestående optioner vid periodens slut omräknat till 
potentiella aktier. 

Resultat per aktie 
Periodens resultat dividerat med vägt genomsnitt av 
utestående aktier. 

Resultat per aktie efter utspädning 
Periodens resultat dividerat med vägt genomsnitt av 
utestående aktier och potentiella aktier hänförliga till 
utestående optioner och konvertibler. 

Utdelning per aktie Beslutad utdelning per berättigad aktie. 

Medelantalet anställda Genomsnitt antal anställda under perioden. 

Personalkostnader 
Personalkostnader under perioden inklusive löner, andra 
ersättningar och sociala kostnader. 
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Utöver de finansiella nyckeltal som upprättats i enlighet med IFRS presenterar Swedish Stirling finansiella 

nyckeltal som inte definieras enligt IFRS, till exempel soliditet och kassalikviditet. Dessa alternativa 

nyckeltal anses vara viktiga resultat- och prestationsindikationer för investerare och andra användare av 

delårsrapporten. De alternativa nyckeltalen ska ses som ett komplement till, men inte en ersättning för, 

den finansiella information som upprättats i enlighet med IFRS. Swedish Stirling-koncernens definitioner 

av dessa mått som inte definieras enligt IFRS beskrivs i denna not. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckeltal Definition Syfte 

Avkastning på eget 
kapital 

Resultat efter skatt i förhållande till 
eget kapital. 

Nyckeltalet visar vilken avkastning 
som ges på ägarnas investerade 
kapital. 

Soliditet 
Eget kapital i procent av 
balansomslutningen.  
 

Soliditet är relevant för investerare 
och andra intressenter som vill 
bedöma bolagets finansiella stabilitet 
och förmåga att klara sig på lång sikt. 

Kassalikviditet 
Omsättningstillgångar exklusive lager 
dividerat med kortfristiga skulder 
inklusive föreslagen utdelning. 

Nyckeltalet ger en uppfattning om 
företagets betalningsberedskap på 
kort sikt. Vid en kassalikviditeten 
om 100 procent klarar företaget av att 
betala alla sina kortfristiga skulder. 
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA 
UTVECKLINGEN 
 

Nedan presenteras Swedish Stirlings finansiella utveckling för januari till juni 2020 jämfört med 

motsvarande period 2019, samt helåret 2019 jämfört med helåret 2018. För kommentarerna om januari 

till juni 2020 jämfört med januari till juni 2019 gäller följande: belopp som anges utan parentes avser 

januari till juni 2020 och belopp inom parentes avser januari till juni 2019. För räkenskapsåret 2019 gäller 

beloppen utan parentes och för räkenskapsåret 2018 gäller belopp inom parentes. 

 

Koncernens resultaträkning   

Januari – juni 2020 jämfört med januari – juni 2019 

Koncernens rörelseintäkter under första halvåret uppgick till 30 623 TSEK (20 585 TSEK) och utgjordes i 

huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 30 327 TSEK (20 269 TSEK). Ökningen i aktiverat 

arbete jämfört med samma period förra året berodde främst på att Bolaget spenderade en betydande del 

av total tid på inköp till kund under första halvåret 2019, varav merparten av tiden under första halvåret 

2020 har spenderats på förberedelse för produktion och installation av Generation 2 samt utveckling av 

Generation 3. Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0 TSEK) och resultat efter finansiella poster var -28 

375 TSEK (-23 955 TSEK). Det negativa resultatet var till stor del hänförligt till övriga externa kostnader, 

personalkostnader och ökade finansiella kostnader till följd av två nya konvertibellån (KV3 & KV4), 

utgivna i 2019 respektive 2020, samt ett kortfristigt aktieägarlån i 2020. Periodens personalkostnader 

uppgick till -17 155 TSEK (-14 309 TSEK). Bolaget har under 2020 genomfört nyanställningar, framförallt 

inom teknikområdet. 

 

Räkenskapsåret 2019 jämfört med räkenskapsåret 2018 

Koncernens intäkter under året uppgick till 45 169 TSEK (58 349 TSEK) och utgjordes i huvudsak av 

aktiverat arbete för egen räkning med 44 540 TSEK (57 334 TSEK). Nettoomsättningen uppgick till 0 

TSEK (0 TSEK) och resultat efter finansiella poster var -126 406 TSEK (-22 262 TSEK). Det negativa 

resultatet var till stor del hänförligt till nedskrivningar av balanserade utvecklingskostnader relaterade till 

solenergiprodukter efter Bolagets strategiska beslut att lägga fokus på att utveckla PWR BLOK 

produkten. Nedskrivningen uppgick till 76 143 TSEK, vilket representerade 23 procent av totala 

balanserade utvecklingskostnader vid årets utgång. På balansdagen uppgick de aktiverade 

utvecklingskostnaderna till 245 086 TSEK (275 433 TSEK) – se vidare kommentarer nedan avseende 

koncernens balansräkning. Därutöver var det negativa resultatet hänförligt till ökande finansiella 

kostnader -25 475 TSEK (-7 809 TSEK) till följd av två nya konvertibellån (KV2 & KV3) samt ett 

långfristigt lån utgivna under året. Årets personalkostnader uppgick till -27 876 TSEK (-14 504 TSEK) och 

beror på att Bolaget har under 2019 genomfört fler nyanställningar. Råvaror och förnödenheter uppgick till 

-19 562 TSEK (-41 049 TSEK) vilket är en reducering till följd av att merparten material under året köptes 

in mot kund och balanserades i pågående arbete jämfört med föregående år då mer material köptes in för 

utveckling. 

 

Koncernens balansräkning  

Januari – juni 2020 jämfört med januari – juni 2019 
 
Tillgångar 
På balansdagen uppgick koncernens tillgångar till 468 789 TSEK (378 838 TSEK). Vid periodens utgång 

uppgick de balanserade utvecklingskostnaderna till 304 735 TSEK (295 702 TSEK). Under första halvåret 
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2020 flyttades balanserade kostnader om 29 000 TSEK för Generation 1 och PWR BLOK 1 från 

pågående arbete till balanserade utvecklingskostnader, då dessa PWR BLOK har använts till test och 

utveckling samt att kontraktet med kunden Afarak avslutades i första kvartalet 2020. Ökningen är även 

hänförlig till nya balanserade utvecklingskostnader främst för PWR BLOK Generation 3. 

Inventarier och verktyg samt nedlagda utgifter på annans fastighet har ökat till följd av investeringar för 

utveckling av PWR BLOK projektet. Detta var delvis belastat av planenliga avskrivningar. Ökning av 

likvida medel, 126 841 TSEK (27 593 TSEK) är hänförligt till nyemissioner under perioden om netto 147 

MSEK, delvis belastat av negativt kassaflöde för operationella kostnader under samma period. 

 

Eget kapital och skulder 

Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 272 965 TSEK (281 056 TSEK). Under första 

halvåret 2020 ökade Bolagets egna kapital med 57 367 TSEK (460 TSEK). Ökning av eget kapital var till 

stor del hänförligt till nyemission samt optionskomponent på konvertibellån KV4 om 42 795 TSEK, delvis 

belastat av periodens resultat. På balansdagen fanns 91 768 961 (79 505 021) utestående aktier med ett 

kvotvärde om 0,01 kr. 

Koncernens långfristiga skulder uppgick på balansdagen till 185 506 TSEK (83 623 TSEK). Ökning 

hänförlig till två nya konvertibellån (KV3 & KV4), vars upplupna anskaffningsvärde på balansdagen 

uppgick till 103 376 TSEK samt ett grönt lån från familjen Af Jochnick om 10 000 TSEK.  

Koncernens kortfristiga skulder uppgick på balansdagen till 10 318 TSEK (14 159 TSEK). Reducering 

hänförlig till lägre leverantörsskulder och upplupna räntor för konvertibellån på balansdagen 2020 jämfört 

med föregående år. 

 

Räkenskapsåret 2019 jämfört med räkenskapsåret 2018 

 

Tillgångar 

På balansdagen uppgick koncernens tillgångar till 346 383 TSEK (348 516 TSEK). De balanserade 

utvecklingskostnaderna uppgick till 245 086 TSEK (275 433 TSEK). Reduceringen var primärt hänförligt 

till nedskrivningar av balanserade utvecklingskostnader om 76 143 TSEK relaterade till 

solenergiprodukter efter Bolagets strategiska beslut att lägga fokus på att utveckla PWR BLOK 

produkten. Detta var delvis uppvägt av utvecklingskostnader för PWR BLOK Generation 1 & 2 under 

perioden. 

Ökning av pågående arbete 32 215 TSEK (23 195 TSEK) var hänförligt till installation och test av PWR 

BLOK 1 hos dåvarande kund Afarak. Ökning av varulager 20 115 TSEK (8 860 TSEK) var hänförligt till 

materialinköp för produktion av PWR BLOK Generation 2. Ökning av likvida medel 36 862 TSEK (29 732 

TSEK) var hänförligt till nyemission av konvertibla lån (KV2 & KV3) om 132 505 TSEK, delvis belastat av 

negativt kassaflöde för operationella kostnader under samma period. 

 

Eget kapital och skulder 

Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 215 598 TSEK (280 596 TSEK). Under 2019 

minskade Bolagets egna kapital med -64 998 TSEK (-22 382 TSEK). Reduceringen av eget kapital var till 

stor del hänförligt till nedskrivningar av balanserade utvecklingskostnader för solenergiprojektet, delvis 

uppvägt av nytt aktiekapital till följd av konverteringen av konvertibellån KV1. På balansdagen fanns 

85 090 390 (79 505 021) utestående aktier med ett kvotvärde om 0,01 kr. 

Koncernens långfristiga skulder uppgick på balansdagen till 119 274 TSEK (23 733 TSEK). Ökning var 

primärt hänförligt till nya konvertibellån (KV 2 & KV3), vars upplupna anskaffningsvärde på balansdagen 

uppgick till 105 328 TSEK samt ett grönt lån från familjen Af Jochnick om 10 000 TSEK.  
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Koncernens kortfristiga skulder uppgick på balansdagen till 11 511 TSEK (44 187 TSEK). Reducering var 

primärt till följd av att likvida medel för konvertibellån KV2 mottogs innan årsskiftet 2018, vilket var 

omfördelat till långfristiga skulder i början av 2019. Reduceringen var även hänförlig till lägre 

leverantörsskulder på balansdagen. 

 

Koncernens kassaflöde 

 
Januari – juni 2020 jämfört med januari – juni 2019 

 

Periodens kassaflöde uppgick till 89 979 TSEK (-2 139 TSEK) och likvida medlen uppgick på 

balansdagen till 126 841 TSEK (27 593 TSEK). Främst hänförligt till nyemission 43 477 TSEK (0 TSEK) 

samt upptagna konvertibellån (KV4) 100 000 TSEK (79 504 TSEK). 

 

Räkenskapsåret 2019 jämfört med räkenskapsåret 2018 

 

Periodens kassaflöde uppgick till 7 130 TSEK (-71 808 TSEK) och likvida medlen uppgick på 

balansdagen till 36 862 TSEK (29 732 TSEK). Främst hänförligt till upptagna konvertibellån (KV2 & KV3) i 

2019 om sammantaget 132 504 TSEK, samt ett grönt lån från familjen Af Jochnick om 10 000 TSEK. 

 

Koncernens investeringar 

 
Januari – juni 2020 jämfört med januari – juni 2019 
 
Bolaget har investerat 30 327 TSEK (20 269 TSEK) som utgörs av aktiverat arbete för egen räkning. 

 

Räkenskapsåret 2019 jämfört med räkenskapsåret 2018 

 

Bolaget har investerat 45 796 TSEK (57 426 TSEK) varav merparten i aktiverat arbete för egen räkning. 
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EGET KAPITAL, SKULDER OCH ANNAN FINANSIELL 
INFORMATION 

Tabellerna i detta avsnitt redovisar Swedish Stirlings kapitalisering, skuldsättning samt eget kapital per 

den 30 september 2020. Se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden” för ytterligare information om 

bland annat Bolagets aktiekapital och aktier. Tabellerna i detta avsnitt bör läsas tillsammans med 

avsnittet ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” och Swedish Stirlings finansiella information som 

återfinns i denna Bolagsbeskrivning. 

 

Eget kapital och skulder 

Nedan redovisas Bolagets kapitalisering per den 30 september 2020.  

 

 

Per den 30 september 2020 uppgick det egna kapitalet till 272 998 TSEK. Balanserat resultat presenteras 

per den 30 juni 2020. 

 

Nettoskuldsättning 

Nedan redovisas Bolagets nettoskuldsättning per den 30 september 2020. 

 

 
 
Per den 30 september 2020 uppgick den finansiella nettoskuldsättningen till 90 411 TSEK.  
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Rörelsekapitalförklaring 
Det är styrelsens uppfattning att Bolaget har tillräckligt med rörelsekapital för att finansiera den löpande 

verksamheten de kommande tolv (12) månaderna, från första dag för handel på Nasdaq First North.  

 

Bolaget visar negativa resultat och finansierar verksamheten med likvida medel. 

Swedish Stirlings produkt PWR BLOK är i ett tidigt kommersialiseringsskede och förväntas introduceras 

kommersiellt på den Sydafrikanska marknaden under 2021. PWR BLOK förväntas generera intäkter från 

och med marknadsintroduktionen och beroende av hur marknaden tar emot PWR BLOK förväntas 

försäljningsvolymer som ger förutsättningar för lönsamhet. När lönsamhet sedan kan uppnås är främst 

avhängigt försäljningsvolym och Bolagets kostnadsbas. Fram till dess att lönsamhet uppnås avser 

Bolaget att finansiera verksamheten genom externt kapital och lånefinansiering. 

 

Restriktioner för kapitalanvändningen 
Bolaget har inte några förpliktelser eller åtaganden som innebär några begränsningar i användandet av 

kapitalet. 

 

Materiella anläggningstillgångar 
Nedan redovisas Bolagets materiella anläggningstillgångar per den 30 september 2020.  

 
 

Immateriella anläggningstillgångar 
Per den 30 september 2020 uppgick Bolagets immateriella anläggningstillgångar till 311 844 TSEK, varav 

20 TSEK är hänförliga till licenser och 311 824 till balanserade utvecklingskostnader. 
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Aktieinformation
Enligt Swedish Stirlings bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till minst 900 000 kronor och högst 

3 600 000 kronor, fördelat på minst 90 000 000 och högst 360 000 000 aktier. I Bolaget finns endast ett 

aktieslag utgivet. Vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningen uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 

921 189,61 kronor, fördelat på 92 118 961 aktier, med ett kvotvärde om 0,01 kronor per aktie. För 

information om förändringar i Bolagets aktiekapital, se ”Aktiekapitalets utveckling” nedan. 

Aktierna i Swedish Stirling är utgivna enligt svensk rätt, fullt betalda och denominerade i SEK. Aktierna är 

inte föremål för några överlåtelsebegränsningar. Aktieägarnas rättigheter kan endast ändras på det sätt 

som anges i aktiebolagslagen (2005:551) och i bolagsordningen. Vid tidpunkten för offentliggörandet av 

Bolagsbeskrivningen innehade Bolaget inte några egna aktier. 

 

Vissa rättigheter kopplade till aktierna 

Bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets 

webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i 

bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på 

avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels anmäla detta 

till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. 

Rösträtt 
Vid bolagsstämma berättigar varje aktie i Bolaget till en (1) röst och varje aktieägare är berättigad att 

rösta för hela antalet aktier utan begränsning av röstetalet. Se ”Bolagsstyrning” under avsnittet ”Styrelse, 

ledande befattningshavare och revisorer” för mer information om bolagsstämman i Swedish Stirling. 

Företrädesrätt till nya aktier m.m. 
Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska befintliga 

aktieägare äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. 

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 

kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vad som 

föreskrivits ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid sådan emission av 

teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom. 

Rätt till utdelning och överskott vid likvidation 

Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. 

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclear Swedens försorg. 

Utdelning får endast ske med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns full täckning för Swedish 

Stirlings bundna egna kapital och endast om utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till (i) de 

krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt (ii) 

Swedish Stirlings och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (den s.k. 

försiktighetsregeln). Som huvudregel får aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större belopp än 

styrelsen föreslagit eller godkänt. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie, men kan 

även ske i annan form än kontanter (sakutdelning).  

Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för 

utdelningen är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Om 

aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende 

utdelningsbeloppet och begränsas i tiden endast genom regler om tioårig preskription. Vid preskription 
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tillfaller utdelningsbeloppet Swedish Stirling. Varken aktiebolagslagen eller Swedish Stirlings 

bolagsordning innehåller några restriktioner avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför Sverige. 

Utöver eventuella begränsningar som följer av bank- eller clearingsystem i berörda jurisdiktioner, sker 

utbetalning till sådana aktieägare på samma sätt som till aktieägare med hemvist i Sverige. 

Utdelningspolicy och -historik 
Ingen utdelning har betalats ut av Swedish Stirling till aktieägarna under räkenskapsåren 2018–2019. 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. Se även ”Förmåga att i 

framtiden lämna eventuell utdelning är beroende av flera faktorer” i avsnittet ”Riskfaktorer”. 

 

Aktiekapitalets utveckling 

Tabellen nedan visar utvecklingen av Bolagets aktiekapital sedan den 1 januari 2018. 

År Händelse 
Förändring av 
antalet aktier 

Förändring av 
aktiekapital, SEK 

Totalt antal 
aktier 

Totalt 
aktiekapital, 

SEK 
Teckningskurs 

(SEK/aktie) 
Kvotvärde, 

SEK 

2018 Nyemission
1)
 18 347 312 183 473,12 79 505 021 795 050,21 5,00 0,01 

2019 Utbyte av 
konvertibler

2)
 

5 585 369 55 853,69 85 090 390 850 903,90 4,40 0,01 

2020 Nyemission
3)
 6 678 571 66 785,71 91 768 961 917 689,61 7,00 0,01 

2020 Utnyttjande 
av tecknings-
optioner

4)
 

350 000 3 500 92 118 961 921 189,61 2,30 0,01 

1) 
Emissionen genomfördes för att stärka Bolagets balansräkning och finansiera produktutveckling av Bolagets produkt PWR BLOK. 

2)
 Ökning av aktiekapitalet till följd av att innehavare av konvertibler 2017/2019 (KV1) konverterade sina konvertibler till aktier i Bolaget. 

3)
 Emissionen genomfördes för att stärka Bolagets balansräkning och finansiera produktutveckling av Bolagets produkt PWR BLOK, försäljnings- och 

marknadsföringsåtgärder, expandering av organisationen och stödfunktioner i Sydafrika samt implementering av en strategi för skydd av immateriella 

rättigheter. 
4)

 Ökning av aktiekapitalet till följd av att teckningsoptionsinnehavare utnyttjande sina teckningsoptioner för aktietecknings i Bolaget. 

 

 

Teckningsoptionsprogram 

Vid extra bolagsstämma i Swedish Stirling den 10 oktober 2014 beslutades enhälligt, på styrelsens 

förslag, om emission av 464 teckningsoptioner, till Bolagets anställda. Teckningsoptionerna emitterades 

till ett uppskattat marknadsvärde om 6 722 kronor per teckningsoption. Totalt erlades 3 119 008 kronor till 

betalning för teckningsoptionerna. 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 

bereda tillfälle för anställda och vissa befattningshavare att investera i Bolaget. 

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna tiotusen (10 000) nya aktier för cirka 2,30 kronor per från och 

med den 1 november 2017 till och med den 31 oktober 2021. Totalt 35 teckningsoptioner har utnyttjats för 

att teckna 350 000 nya aktier i Swedish Stirling, vilket har tillfört Bolaget cirka 800 000 kronor. Till följd av 

utnyttjandet ökade Swedish Stirlings aktiekapital med 3 500 kronor från 917 689,61 kronor till 921 189,61 

kronor och antalet aktier och röster ökade med 350 000 aktier och röster från 91 768 961 aktier och röster 

till 92 118 961 aktier och röster, motsvarande en utspädning om cirka 0,38 procent. Det återstår således 

429 av totalt 464 teckningsoptioner inom optionsprogrammet. Om samtliga återstående teckningsoptioner 

utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 9,9 miljoner kronor och Bolagets aktiekapital ökar med 

42 900 kronor och antal aktier och röster i Bolaget ökar med 4 290 000 aktier och röster motsvarande, 

per dagen för Bolagsbeskrivningen, en utspädning på omkring 4,4 procent. Teckningsoptionerna är inte 

upptagna i avstämningsregister och de förfaller den 31 oktober 2021. 
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Konvertibler 2017/2019 (KV1)
Vid extra bolagsstämma i Swedish Stirling den 7 september 2017 beslutades enhälligt, på styrelsens 

förslag, om emission av 61 157 709 konvertibler med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. 

Konvertiblerna emitterades till en teckningskurs om 0,41 kronor per konvertibel motsvarande ett totalt 

belopp om 25 074 660,69 kronor. Vid emissionen medförde konvertibeln rätt till utbyte mot aktier i Bolaget 

till en konverteringskurs om 5 kronor per aktie. Med anledning av att Bolaget senare genomfört en 

företrädesemission av aktier samt en företrädesemission av konvertibler omräknades 

konverteringskursen för konvertibeln i enlighet med dess villkor och uppgick till 4,40 kronor per aktie vid 

konverteringen. 

Innehavare av KV1 hade under perioden från och med den 1 oktober 2019 till och med den 18 november 

2019 möjlighet att konvertera sina konvertibler till aktier i Swedish Stirling. Av det totala utestående 

lånebeloppet om 25 074 660,69 kronor anmäldes ett belopp om 24 575 624 kronor för konvertering, vilket 

motsvarar cirka 98 procent. Resterande 499 037,09 kronor återbetalades till konvertibelinnehavare den 2 

december 2019. Till följd av konverteringen ökade Swedish Stirlings aktiekapital med 55 853,69 kronor 

från 795 050,21 kronor till 850 903,90 kronor och antalet aktier och röster ökade med 5 585 369 aktier 

och röster från 79 505 021 aktier och röster till 85 090 390 aktier och röster. Detta motsvarade en 

utspädning på omkring 6,6 procent. 

Konvertibler 2019/2021 (KV2)
Vid extra bolagsstämma i Swedish Stirling den 16 januari 2019 beslutades om att uppta ett konvertibelt 

lån om högst 79 505 021 kronor genom emission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga 

aktieägare. För varje befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen erhölls en (1) teckningsrätt, 

vilket berättigade till tecknande av en (1) konvertibel. Teckningstiden löpte från den 11 februari 2019 till 

den 26 februari 2019. 

Den 7 mars 2019 registrerades emissionen om 79 505 021 kronor fördelat på 79 505 021 konvertibler 

(STRLNG KV2). Lånet löper med en ränta om tio (10) procent per år. Konverteringskursen är 10 kronor 

per aktie. Begäran om konvertering till aktie i Bolaget kan göras från och med den 1 januari 2021 till och 

med den 15 februari 2021. Varje konvertibelinnehavare har dock, i händelse av ett listbyte till en reglerad 

marknad (eller motsvarande marknad utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet), rätt att begära 

förtida konvertering av samtliga sina konvertibler. Bolaget har rätt att begära konvertering från och med 

den 16 februari 2021 till och med den 24 februari 2021. Konverteringskursen är 2 kronor per aktie vid 

begäran om konvertering från Bolagets sida. 

Vid full konvertering av samtliga konvertibler kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 

79 505,02 kronor och antalet aktier och röster i Bolaget kan komma att öka med högst 7 950 502 aktier 

och röster. Vid full konvertering motsvarar det, per dagen för Bolagsbeskrivningen, en utspädning på 

omkring 7,9 procent. Konvertiblerna är för närvarande upptagna till handel på NGM Nordic SME och 

förväntas tas upp till handel på First North Convertible Bond Market den 6 november 2020 (se vidare 

”Ansökan om upptagande till handel på First North Premier” nedan). Se avsnittet ”Konvertibelvillkor KV2” 

för de fullständiga villkoren för konvertiblerna. 

Bolaget kan efter eget bestämmande från och med den nionde bankdagen innan slutförfallodag till och 

med den tredje bankdagen innan slutförfallodag konvertera alla Konvertibler till en bestämd 

konverteringskurs uppgående till 2 kronor. Till följd av konvertering på Bolagets initiativ kan aktiekapitalet 

komma att ökas med högst 397 525,10 kronor och antalet aktier med högst 39 752 510, vilket motsvarar 

en utspädning på 30,2 procent. 

Konvertibler 2019/2021:2 (KV3) 
Vid extra bolagsstämma i Swedish Stirling den 20 september 2019 beslutades om att uppta ett 

konvertibelt lån om högst 53 000 000 kronor genom en emission av konvertibler med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt.  

tel:39%20752%20510
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Den 26 november 2019 registrerades emissionen om 53 000 000 kronor fördelat på 53 000 000 

konvertibler (KV3). Lånet löper med en ränta om nio (9) procent per år och förfaller till betalning den 

28 februari 2021. Konverteringskursen är 10 kronor per aktie. Begäran om konvertering till aktie i Bolaget 

kan göras från och med den 1 januari 2021 till och med den 15 februari 2021. Varje 

konvertibelinnehavare har dock, i händelse av ett listbyte till en reglerad marknad (eller motsvarande 

marknad utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet), rätt att begära förtida konvertering av 

samtliga sina konvertibler. Bolaget har rätt att begära konvertering från och med den 16 februari 2021 till 

och med den 19 februari 2021. Konverteringskursen är 2 kronor per aktie vid begäran om konvertering 

från Bolagets sida. 

Vid full konvertering av samtliga konvertibler kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 

53 000 kronor och antalet aktier och röster i Bolaget kan komma att öka med högst 5 300 000 aktier och 

röster. Vid full konvertering motsvarar det, per dagen för Bolagsbeskrivningen, en utspädning på omkring 

5,4 procent. Konvertiblerna är inte upptagna till handel på någon marknadsplats. 

Bolaget kan efter eget bestämmande från och med den nionde bankdagen innan slutförfallodag till och 

med den sjätte bankdagen innan slutförfallodag konvertera alla Konvertibler till en bestämd 

konverteringskurs uppgående till 2 kronor. Till följd av konvertering på Bolagets initiativ kan aktiekapitalet 

komma att ökas med högst 265 000 kronor och antalet aktier med högst 26 500 000, vilket motsvarar en 

utspädning på 22,4 procent.  

Konvertibler 2020/2025 (KV4) 
Den 30 juni 2020 genomfördes en emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt om 100 000 000 kronor fördelat på 100 000 000 konvertibler (KV4). Konvertiblerna 

registrerades den 1 juli 2020. Lånet löper med en ränta om fjorton (14) procent per år och förfaller till 

betalning den 30 juni 2025. Konverteringskursen är 8 kronor per aktie. Begäran om konvertering till aktie i 

Bolaget kan göras från och med den 2 maj 2025 fram till och med den 16 juni 2025. Varje 

konvertibelinnehavare har dock, i händelse av ett listbyte till en reglerad marknad (eller motsvarande 

marknad utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller ett kontrollägarskifte, rätt att begära 

förtida konvertering av samtliga sina konvertibler. 

Vid full konvertering av samtliga konvertibler kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 125 000 

kronor och antalet aktier och röster i Bolaget kan komma att öka med högst 12 500 000 aktier och röster. 

Vid full konvertering motsvarar det, per dagen för Bolagsbeskrivningen, en utspädning på omkring 11,9 

procent. Konvertiblerna är inte upptagna till handel på någon marknadsplats. 

Ägarstruktur 
Per den 30 september 2020 hade Swedish Stirling 8 448 aktieägare. Största aktieägare var Sven Sahle, 

genom bolaget Dagny OÜ, med 31 procent av kapitalet och rösterna. Nedan visas Swedish Stirlings 

största aktieägare per den 30 september 2020 med därefter kända förändringar. För uppgift om 

styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktieinnehav i Bolaget, se avsnittet ”Styrelse, 

ledande befattningshavare och revisorer”. 

 

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster (%) 

Sven Sahle (genom Dagny OU) 28 485 700 31,0 

AC Cleantech Growth Fund l Holding AB 13 407 500 14,6 

East Guardian SPC 10 240 000 11,2 

Miura Holding Ltd 8 508 571 9,3 

Gunnar Larsson (genom Estreet AB) 2 000 000 2,2 
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Totalt fem största aktieägarna 62 641 771 68,3 

Övriga aktieägare 29 127 190 31,7 

Totalt 91 768 961 100 

Källa: Euroclear Sweden 

 

Sven Sahle, genom bolaget Dagny OÜ, kan utöva ett betydande inflytande över Bolaget i frågor där 

aktieägarna har rösträtt. Sven Sahle kan genom sitt aktieinnehav rösta igenom flertalet förslag som läggs 

fram på bolagsstämma även om övriga aktieägare inte ställer sig bakom förslaget. Sven Sahles kontroll 

begränsas emellertid av aktiebolagslagens bestämmelser om minoritetsskydd. Se även ”Swedish Stirlings 

största aktieägare kan utöva ett betydande inflytande över Swedish Stirling” i avsnittet ”Riskfaktorer”. 

 

Bemyndigande 
Vid årsstämman den 24 april 2020 bemyndigades styrelsen att, inom ramen för bolagsordningen, vid ett 

eller flera tillfällen, fram till tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse 

om apport, kvittning eller kontant betalning. Emission med stöd av bemyndigandet ska medföra en 

maximal ökning av aktiekapitalet med 30 procent. 

 

Ansökan om upptagande till handel på First North Premier 
Swedish Stirlings aktie är sedan den 28 november 2016 noterad i Sverige på NGM Nordic SME och 

handlas för närvarande även på Börse Stuttgart i Tyskland. Swedish Stirlings styrelse har dock ansökt om 

upptagande till handel av Bolagets aktier och konvertibler 2019/2021 (KV2) på First North Premier, 

respektive First North Convertible Bond Market, som den 30 oktober 2020 beslutat att godkänna Swedish 

Stirlings ansökan under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls. Första dag för handel på First 

North Premier förväntas bli den 6 november 2020. 

 

Central värdepappersförvaring 
Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om 

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden 

(Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige). Aktierna registreras på person. Inga 

aktiebrev har utfärdats för aktierna eller kommer utfärdas för nya aktier. ISIN-koden för aktien är 

SE0009143993. 

Aktieägaravtal m.m. 
Styrelsen känner inte till några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare 

som syftar till att utöva gemensamt inflytande över Bolaget. Styrelsen känner heller inte till några avtal 

eller motsvarande som kan resultera i att kontrollen över Bolaget förändras. 
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH 
REVISORER 

Styrelse 
Enligt Swedish Stirlings bolagsordning skall styrelsen, förutom de som på grund av lag kan komma att 
utses i annan ordning, bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter. Styrelsen består för 
närvarande av sex (6) bolagsstämmovalda ledamöter, som valdes av årsstämman 2020 för tiden intill 
slutet av årsstämman 2021, utan suppleanter. Tabellen nedan visar respektive styrelseledamots namn 
och roll. 
 

Namn Uppdrag Invald Oberoende 
Revisions-
utskottet 

Ersättnings-
utskottet 

Aktie-
innehav

1)
 

Innehav av 
konvertibler 
2019/2021 

Innehav av 
konvertibler 
2020/2025 

Innehav 
av köp-
optioner 

Sven Sahle Ordförande 2015 
Bolaget och 
ledningen 

Ledamot Ledamot 28 327 025 – – – 

Andreas 
Ahlström 

Ledamot 2013 
Bolaget och 
ledningen 

Ledamot  – – – – 

Erik Wigertz Ledamot 2019 
Bolaget och 
ledningen 

 Ordförande 500 000 8 518 053 – – 

Gunilla 
Spongh 

Ledamot 2018 
Bolaget, 

ledningen och 
större aktieägare 

Ordförande  – 100 000 – – 

Carina 
Andersson 

Ledamot 2020 
Bolaget, 

ledningen och 
större aktieägare 

  – – – – 

David Zaudy Ledamot 2020 
Bolaget, 

ledningen och 
större aktieägare 

  – 2 000 000 8 000 000 312 500
2
 

1)
 Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav per den 30 september 2020 med därefter kända förändringar. 

2) 
Dagny OÜ och AC Cleantech Growth Fund I Holding AB har den 7 mars 2020 ställt ut köpoptioner avseende 312 500 aktier i Swedish Stirling till 

David Zaudy. Köpoptionerna kan utnyttjas till och med den 6 mars 2022 och lösenbeloppet uppgår till 8 kronor per aktie (villkoren innehåller även vissa 
omräkningsregler). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sven Sahle 
 
Född 1974. Styrelsens ordförande sedan 2016 och styrelseledamot sedan 
2015. Ledamot i Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet. 
 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Studier i företagsekonomi vid 
Stockholms universitet och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. 
Andra pågående uppdrag/befattningar: Director i Dagny OU (EE) och SIA 
Hank Rearden. 
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): – 
Innehav: 28 327 025 aktier. 
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i 
förhållande till Bolagets större aktieägare. 
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Gunilla Spongh 
 
Född 1966. Styrelseledamot sedan 2018. Ordförande i Revisionsutskottet. 
 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjörsexamen från Linköpings 
Tekniska Högskola.  
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Momentum Group 
AB, AQ Group AB, Byggmax Group AB, Pierce Holding AB, Lernia AB, 
Systemair Aktiebolag, Consivo Group AB och G Spongh Förvaltning AB.  
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): CFO för Preem AB, 
styrelseledamot i Bergman & Beving Aktiebolag (tidigare B&B Tools AB), 
Bileko Services AB, SSG A/S och Infranord AB samt styrelsesuppleant i 
Quaoar AB. 
Innehav: 100 000 konvertibler 2019/2021 (KV2). 
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets 
större aktieägare. 
 

Andreas Ahlström 
 
Född 1976. Styrelseledamot sedan 2013. Ledamot i Revisionsutskottet. 
 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: M.Sc in Economics from Hanken. 
Andra pågående uppdrag/befattningar: VD för AC Cleantech Management 
Oy. Styrelseledamot i Suominien Oyj and Scandinavian Biogas Fuels. 
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): – 
Innehav: – 
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i 
förhållande till Bolagets större aktieägare. 

Erik Wigertz 
 
Född 1971. Styrelseledamot sedan 2019. Ordförande i Ersättningsutskottet. 
 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i 
Stockholm. 
Andra pågående uppdrag/befattningar: VD för East Guardian Asset 
Management AG, styrelseledamot i Mara Social Media Limited och East 
Guardian SPC samt delägare i OÜ Capital Coordination. 
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): – 
Innehav: 500 000 aktier. 
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i 
förhållande till Bolagets större aktieägare. 
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Bolagsledning 
Swedish Stirlings bolagsledning består av verkställande direktören och sex andra medlemmar. Tabellen 
nedan visar respektive bolagsledningsmedlems namn och befattning. 

 

Namn Befattning 

Anställd inom 
Swedish 

Stirling sedan 

Medlem i 
ledningen 

sedan Aktieinnehav
1)
 

Innehav av 
tecknings-
optioner 

Innehav av 
konvertibler 

Gunnar Larsson Verkställande direktör 2009 2009 2 000 000 250 – 

Heléne Öqvist Chief Financial Officer 2019 2019 4 000 – – 

Heije Westberg Chief Technical Officer 2018 2018 6 500 – – 

Fredrik 
Abrahamsson 

Chief Operating Officer 2010 2017 1 625 7 – 

Sven Ljungberg 
Chief Communication 
Officer 

2018 2018 8 000 – 4 000 

Ulrika Grimfeldt Utvecklingschef 2018 2018 – – – 

Dennis Andersson Global säljchef 2020 2020 10 600 – – 

 

David Zaudy 
 
Född 1979. Styrelseledamot sedan 2020.  
 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: CFA (Certified Financial Analyst) samt 
företagsekonomi vid Lunds universitet. 
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Goldcup 26235 
AB (under namnändring till Kensington Inv. Mgtmt. AB) samt styrelseledamot i 
Celeda Capital Limited och Goldcup 2636 AB (under namnändring till 
Evergreen Förvaltning AB). 
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Partner i Cove 
Investment Partners LLP. 
Innehav: 2 000 000 konvertibler 2019/2021 (KV2), 8 000 000 konvertibler 
2020/2025 (KV4) samt 312 500 köpoptioner. 
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets 

större aktieägare. 

Carina Andersson 
 
Född 1964. Styrelseledamot sedan 2020.  
 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjörsexamen inom teknisk 
materialvetenskap från KTH. 
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Beijer Alma AB, 
Gränges AB, Systemair AB, BE Group AB (publ), eiCandersson AB och 
Detection Technology. 
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): SinterCast Aktiebolag. 
Innehav: – 
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets 
större aktieägare. 
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Heléne Öqvist 
 
Född 1962. Chief Financial Officer sedan 2019.  
 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonomexamen i International 
Business Economics från Handelshögskolan i Göteborg. Över 30 års 
erfarenhet av arbete inom ekonomi, finans, strategi och verksamhetsstyrning. 
Tidigare CFO på Volvo Penta of the Americas Inc. 
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Prinsterassen i 
Göteborg AB och vice ordförande i Handelshögskolans i Göteborg 
Alumniförening (HHGA). 
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Tidigare 
managementkonsult och Head of BA för Capacent AB. 
Innehav: 4 000 aktier. 

 

Heije Westberg 
 
Född 1965. Chief Technical Officer sedan 2018.  
 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Filosofie doktorsexamen i Oorganisk 
kemi från Chalmers/Göteborgs Universitet. Tidigare roll på Volvo Technology 
Corporation. 
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande och 
verkställande direktör i Heije AB. 
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Tidigare CTO på 
Minesto. 
Innehav: 6 500 aktier. 

 

Gunnar Larsson 
 
Född 1962. Verkställande direktör sedan 2009.  
 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjörsexamen från Chalmers. 
Tidigare divisionschef på Ericsson samt VD för Saab Kockums. 
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Estreet AB. 
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): – 
Innehav: 2 000 000 aktier och 250 teckningsoptioner. 
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Fredrik Abrahamsson 
 
Född 1979. Chief Operating Officer sedan 2017 och verksam i Bolaget sedan 
2010.  
 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Tidigare kvalitetsansvarig, 
produktionschef och Key Account Manager från en rad olika branscher. 
Andra pågående uppdrag/befattningar: Site Manager för verksamheten i 
Sibbhult sedan 2017. 
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): – 
Innehav: 1 625 aktier och 7 teckningsoptioner. 

 

Sven Ljungberg 
 
Född 1966. Chief Communication Officer sedan 2018.  
 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Fil stud vid Uppsala universitet. Arbetat 
med kommunikation i olika roller i närmare 30 år. Tidigare kommunikations- 
och varumärkeschef på Skandia. 
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande och vice 
verkställande direktör för Almedalens Bed & Breakfast & Fik AB, verkställande 
direktör och styrelsesuppleant för SK Ljungberg Konsult AB samt 
styrelseledamot i Stratminds AB, JAC Gastronomi AB, Caelesti AB och 
Föreningen Centrum för Näringslivshistoria. 
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): – 

Innehav: 8 000 aktier och 4 000 konvertibler av serie 2 (KV2). 

Ulrika Grimfeldt 
 
Född 1964. Utvecklingschef sedan 2018.  
 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Masterexamen i Kemi med Fysik från 
Chalmers. Tidigare chef för efterbehandlingsavdelningen på Volvo Penta. 
Andra pågående uppdrag/befattningar: – 
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): – 
Innehav: – 
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Övrig information om styrelse och ledning 
Samtliga styrelseledamöter och medlemmar i ledningen kan nås via Bolagets adress, Gruvgatan 35 B, 
421 30 Västra Frölunda, Sverige. 
 
Det föreligger inte några familjerelationer mellan styrelseledamöterna och/eller de ledande 
befattningshavarna. Ingen ledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat 
mål under de senaste fem åren. Ingen av dem har varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning 
eller likvidation i egenskap av medlem av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller ledande 
befattningshavare under de senaste fem åren. Inte heller har någon anklagelse och/eller sanktion 
utfärdats av reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) mot någon 
av dem under de senaste fem åren med undantag för att Skatteverket år 2017 beslutat att upptaxera och 
påföra Sven Sahle skattetillägg avseende taxeringsåren 2009 och 2010 samt att Bolagsverket har 
beslutat att påföra Heije Westberg förseningsavgift för sent inlämnad årsredovisning för räkenskapsåret 
2018. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren förbjudits av 
domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att utöva 
ledande eller övergripande funktioner hos en emittent. 
 
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några privata intressen eller andra uppdrag 
som kan stå i strid med de uppgifter de utför för Swedish Stirling. Som framgår ovan har dock ett flertal 
styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Swedish Stirling genom 
aktieinnehav och, i förekommande fall, innehav av teckningsoptioner och konvertibler.  
 

Revisor 
Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med adress Skånegatan 1, 411 40 
Göteborg, är sedan årsstämman 2020 Swedish Stirlings revisor. Johan Malmqvist, auktoriserad 
revisor, är huvudansvarig revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige. 
 
Bolagsstyrning 
 
Bolagsstyrning inom Swedish Stirling 
Swedish Stirling är ett svenskt publikt aktiebolag. Innan noteringen på First North Premier baserades 
bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lag, Bolagets bolagsordning, NGM Nordic SMEs regelverk samt 
andra tillämpliga regler och rekommendationer. När Bolaget noteras på First North Premier kommer 
Bolaget även att följa Nasdaq First North’s Rule Book for Issuers. 
 

Dennis Andersson 
 
Född 1966. Global Säljchef sedan 2020.  
 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: DIHM Marketing vid IHM Business 
School. Mer än 25 års erfarenhet av marknadsföring och försäljning. Tidigare 
erfarenhet av ledande befattningar i internationella företag såsom Ericsson och 
Ascom. 
Andra pågående uppdrag/befattningar: – 
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): General Manager för 
Dormakaba Sverige, Vice President Ascom AB Sverige samt styrelseledamot i 
Ascom France och Ascom Finland. 
Innehav: 10 600 aktier 



Swedish Stirl ing AB  (publ) –  Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Premier Growth Market  

47 
 

Per dagen för Bolagsbeskrivningen finns det inget krav på Bolaget att efterleva svensk kod för 
bolagsstyrning (”Koden”). Bolaget kommer dock att efterleva Koden utan några avvikelser senast per den 
första dagen för handel på First North Premier, i enlighet med regelverket för First North Premier. 
 

Bolagsstämma 
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett svenskt aktiebolag och 
aktieägarna utövar sin rösträtt på dessa stämmor. Årsstämman för Swedish Stirling hålls varje år före juni 
månads utgång. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma hållas vid behov. Swedish Stirlings 
bolagsstämma hålls i Göteborg, där Bolaget har sitt säte, eller i Stockholm. 
 
På bolagsstämman beslutar Swedish Stirlings aktieägare om olika frågor, däribland fastställande av 
resultaträkningar och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, frågan om ansvarsfrihet för 
styrelse och verkställande direktör, val av styrelseledamöter (däribland styrelseordförande) och revisor, 
ersättning till styrelseledamöter och revisor samt riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och 
övriga ledande befattningshavare. Swedish Stirlings aktieägare beslutar även om andra frågor av 
betydelse för Bolaget på bolagsstämman, som exempelvis om eventuella ändringar av bolagsordningen. 
 

Valberedning 
Enligt Koden ska bolag ha en valberedning med uppgift att lägga fram förslag till årsstämman om val av 
stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, ersättning till varje styrelseledamot (fördelat 
mellan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete), ersättning till 
revisor och, i den mån det anses nödvändigt, förslag till ändringar av instruktion till valberedningen. Vid 
årsstämman 2018 antogs instruktioner till valberedningen att gälla tills vidare, som bland annat 
innefattade att valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största 
ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear Sweden”) förda aktieboken per 
den sista bankdagen i augusti varje år. 
 
Per dagen för Bolagsbeskrivningen består valberedningen av ordföranden Stanislav Kotov, utsedd av 
East Guardian SPC, Sebastian Burmeister, utsedd av AC Cleantech Growth Fund I Holding AB, och 
Sven Sahle, utsedd av Dagny OÜ och styrelsens ordförande. 
 

Styrelse 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Swedish Stirlings organisation och förvaltning. Styrelsens 
uppgifter regleras i aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning och Koden, varav den senare kommer att 
bli tillämplig för Bolaget från tidpunkten för Noteringen på First North Premier. Därutöver regleras 
styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland 
annat arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och VD samt 
innehåller rutiner för finansiell rapportering för VD. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens 
utskott. 
 

Styrelseutskott 
Bolaget har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Utskottens arbete är i huvudsak av 
beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till 
utskotten. 
 
Revisionsutskottet består av Gunilla Spongh (ordförande), Andreas Ahlström och Sven Sahle. Utskottet 
bereder primärt frågor rörande Swedish Stirlings finansiella rapportering och interna kontroll.  
 
Ersättningsutskottet består av Erik Wigertz (ordförande) och Sven Sahle. Utskottet bereder primärt frågor 
rörande ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. 
 
 

Ersättning till styrelsen 
Styrelse- och utskottsarvode beslutas av bolagsstämman. Vid Bolagets årsstämma den 24 april 2020 
beslutades att ersättning till Bolagets styrelseledamöter Carina Andersson och Gunilla Spongh ska utgå 
med 200 TSEK. Till ordförande i revisionsutskottet beslutades ersättning att utgå med 100 TSEK.  
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Ersättning till styrelsen 2019 
Vid Bolagets årsstämma den 26 april 2019 beslutades att ersättning till Bolagets styrelseledamöter Ulf 
Gundemark, Benedict Morgan och Gunilla Spongh skulle utgå med 200 TSEK. Till ordförande i 
revisionsutskottet beslutades att ersättning skulle utgå med 100 TSEK. Utöver styrelse- och 
utskottsarvode utgick konsultarvode till Gunilla Spongh om 250 TSEK för räkenskapsåret 2019 (se 
”Transaktioner med närstående” i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”). 
 

Verkställande direktör och bolagsledning 
Bolagsledningen består av verkställande direktören och sex andra medlemmar. Verkställande direktören 
utses av och får instruktioner från styrelsen. Verkställande direktören ansvarar i sin tur för tillsättandet av 
övriga medlemmar i bolagsledningen och är ansvarig för den löpande förvaltningen av Bolagets 
verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar.  
 

Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare 
Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska utgå i enlighet med 
Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antas av bolagsstämman. Den totala 
ersättningen varierar i förhållande till den enskilde befattningshavarens ansvar och prestationer, och ska 
bestå av fast kontantlön, eventuell rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. 
Räkenskapsåret 2019 utgick rörlig ersättning till vissa ledande befattningshavare baserat på att 
uppställda resultatmål uppnåddes. Rörlig ersättning till övriga ledande befattningshavare fastställs av den 
verkställande direktören.  
 
Mellan Bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid på tolv månader och för 
Chief Financial Officer gäller en ömsesidig uppsägningstid på sex månader.  
 
Inga avtal har träffats mellan Bolaget och verkställande direktören eller övriga ledande befattningshavare 
om avgångsvederlag. 

 
Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare 
2019 
Under 2019 erhöll verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ersättning om totalt 
6 578 TSEK i enlighet med tabellen nedan.  

 

Namn 
Ersättning 

(TSEK) 
Rörlig ersättning 

(TSEK) 
Pension 
(TSEK) 

Övriga förmåner 
(TSEK) 

Summa 
(TSEK) 

Gunnar Larsson, 
VD 

1 215  523 7 1 745 

Övriga ledande 
befattningshavare 

4 071 65 688 9 4 833 

Totalt 5 286 65 1 211 16 6 578 
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE 
INFORMATION 
 
Allmän bolags- och koncerninformation 
Bolagets företagsnamn (tillika kommersiella beteckning) är Swedish Stirling AB (publ). Swedish Stirlings 

organisationsnummer är 556760–6602 och styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. Bolaget bildades 

i Sverige och registrerades hos Bolagsverket den 1 juli 2008. Bolaget har bedrivit verksamhet sedan 

dess. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Swedish 

Stirlings LEI-kod är 549300L4PZHH626XQW46. Adressen till Swedish Stirlings hemsida är 

www.swedishstirling.com. Informationen på hemsidan utgör inte en del av denna bolagsbeskrivning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Enligt 3 § i bolagsordningen är föremålet för Bolagets verksamhet att bedriva marknadsföring, försäljning, 

utveckling och tillverkning av förnyelsebara energisystem, företrädesvis stirlingrelaterade, och därmed 

förenlig verksamhet. 

Koncernstruktur och dotterbolag 
Bolaget äger sedan april 2018 samtliga aktier i ett sydafrikanskt dotterbolag, Swedish Stirling South Africa 

Proprietary Ltd med registreringsnummer 2018/097477/07, vilka tillsammans utgör en legal koncern. 

 

 
 

Väsentliga avtal 
Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal som Swedish Stirling har ingått samt andra avtal som 

Swedish Stirling har ingått och som innehåller rättigheter eller skyldigheter som är av väsentlig betydelse 

för Swedish Stirling (i båda fallen med undantag för avtal som har ingåtts inom ramen för den normala 

verksamheten). 

Avtal med underleverantörer för tillverkningen och utvecklingen av PWR BLOK 
Swedish Stirling har ingått avtal med ett flertal underleverantörer avseende tillverkningen och 

utvecklingen av sin produkt PWR BLOK och är exempelvis beroende av ett antal leverantörer som är 

specialiserade inom bland annat tillverkning, testning och logistik. Vidare samarbetar Swedish Stirling 

med partners som är av stor betydelse för Bolaget då Swedish Stirling genom dessa samarbeten erhåller 

värdefull kunskap om bland annat fordonsindustrin, som är av vikt vid tillverkningen av Bolagets 

stirlingmotorer, och ferrokromindustrin, vilket skapar goda förutsättningar för lokala affärsmöjligheter och 

kontakter med leverantörer och myndigheter. Det är av särskild betydelse för Swedish Stirling att ha 

fungerande samarbeten på plats för installation av Bolagets produkt hos kunder i Sydafrika samt att ha 

konsulter som sköter förhandlingar med kunder i Sydafrika. Avtalen med underleverantörer är ingångna 

på marknadsmässiga villkor samt sekretessåtaganden. Samtliga immateriella rättigheter, inklusive know-

how, som uppstår inom ramen för avtalens utföranden tillfaller Bolaget. 
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Avtal med Samancor Chrome Limited 
Bolaget ingick den 13 december 2019 avtal med TC Smelter Proprietary Limited, ett dotterbolag till den 

sydafrikanska ferrokromproducenten Samancor Chrome om att installera en pilotanläggning för 

energiomvandling bestående av en PWR BLOK vid Samancor Chromes smältverk TC Smelter. Swedish 

Stirling kommer att äga och driva anläggningen, och Samancor Chrome kommer att tillhandahålla restgas 

från TC Smelter, samt köpa all elektricitet som anläggningen producerar till ett förutbestämt pris. Avtalet 

löper under tre år från det att anläggningen driftsatts. För Swedish Stirling innebär avtalet intäkter på 

knappt 2 MSEK per år dvs. 6 MSEK för hela avtalets löptid. 

Avtal med Glencore Operations South Africa (Pty) Ltd. 
Bolaget ingick den 19 februari 2020 avtal med Glencore om att installera en anläggning för 

energiomvandling bestående av upp till 25 PWR BLOK vid Glencores smältverk i Lydenburg, Sydafrika. 

Antalet PWR BLOK kommer att fastställas när de tre första enheterna är driftsatta och den exakta 

mängden restgas från anläggningen fastslagits. En fullt utbyggd anläggning med 25 PWR BLOK 

uppskattas ge Swedish Stirling årliga intäkter på 40 MSEK. Enligt avtalet ska första enheten driftsättas 

den 30 november 2021. Avtalet löper under åtta år från att anläggningen är fullt utbyggd med de antal 

PWR BLOK som parterna kommer överens om. Verksamheten kommer att ägas och drivas av ett för 

ändamålet särskilt bildat dotterbolag som Swedish Stirling kommer att kontrollera. 

Avsiktsförklaringar 
Swedish Stirling har ingått avsiktsförklaringar med en utvecklingsbank och tre olika ferrokromproducenter 
i Sydafrika som kort beskrivs nedan. 

The Industrial Development Corporation of Africa 
Den 29 november 2019 tecknade Swedish Stirling och den sydafrikanska utvecklingsbanken 
The Industrial Development Corporation of Africa en avsiktsförklaring om att bilda ett gemensamt ägt 
finansierings-/leasingbolag i Sydafrika. Det nya bolaget, Southern Shield, planeras kunna finansiera 
affärer om upp till 100 PWR BLOK. 

Samancor Chrome 
Den 1 juli 2020 ingick Bolaget en avsiktsförklaring med Samancor Chrome avseende installation av upp 
till 135 PWR BLOK vid tre av Samancor Chromes smältverk i Sydafrika (TC Smelter, Ferrometals och 
Tubatse Alloys). 

Richards Bay Alloys 
Vidare ingick Bolaget den 8 juli 2020 en avsiktsförklaring avseende försäljning och installation av 18 PWR 
BLOK vid Richard Bay Alloys anläggning i Sydafrika. 

Glencore 
Bolaget har den 5 augusti 2020 även ingått en avsiktsförklaring med Glencore avseende installation av 

upp till 88 PWR BLOK vid Glencores smältverk Lion i Sydafrika. 

Försäkringar 
Bolaget och dess dotterbolag har ett för branschen sedvanligt försäkringsskydd och styrelsen bedömer 

att nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande med avseende på verksamhetens art och omfattning i 

Sverige och Sydafrika. 

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden 
Bolaget är inte, och har inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller 

skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt Bolagets kännedom 

riskerar att inledas) sedan den 1 januari 2018 som bedöms skulle kunna få eller under den senaste tiden 

har haft betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. 

Transaktioner med närstående 
Bolaget ingick i september 2018 ett konsultavtal med G Spongh Förvaltnings AB som innebar att 

styrelseledamoten Gunilla Spongh under en tolvmånadersperiod assisterade Bolaget med förberedelser 
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inför en planerad notering på en reglerad marknadsplats och efterlevnad av de utökade kraven som följer 

vid en sådan notering. Konsultavtalet avslutades den 27 september 2019. 

Ian Curry, styrelseledamot i Swedish Stirlings helägda dotterbolag i Sydafrika, Swedish Stirling South 

Africa, har genom sitt bolag Fox Energy Ltd, på konsultbasis, fungerat som rådgivare åt både dotter- och 

moderbolag i samband med intensifieringen av Bolagets sydafrikanska verksamhet. 

Nedan redovisas den ersättning som Gunilla Spongh och Ian Curry har erhållit för respektive 

konsultuppdrag. 

 

Belopp i TSEK Jan-jun 2020 2019 2018 

G Spongh Förvaltning AB – 250 – 

Fox Energy Ltd 741 696 – 

Totalt 741 946 – 

 

Det har inte förekommit några närståendetransaktioner efter den 30 juni 2020 som enskilt eller 

tillsammans är väsentliga för Swedish Stirling. 

Samtliga transaktioner med närstående har genomförts på marknadsmässiga villkor. 

Se även ”Not 22 – Transaktioner med närstående” på s. 94 i Swedish Stirlings årsredovisning för 2019 

och ”Not 5 – Transaktioner med närstående” på s. 22 i Bolagets halvårsrapport för 2020. 

Rådgivare m.m. 
Bolaget har utsett FNCA Sweden AB som Certified Adviser i samband med Noteringen. FNCA innehar 

inga aktier i Bolaget. 

Mannheimer Swartling Advokatbyrå är Swedish Stirlings legala rådgivare i samband med Noteringen och 

har från tid till annan tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, andra tjänster åt 

Swedish Stirling. 
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BOLAGSSORDNING 
 
1. Företagsnamn 
Bolagets företagsnamn är Swedish Stirling AB. Bolaget är publikt (publ). 

2. Säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg kommun. 

3. Verksamhet 
Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning, utveckling och tillverkning av förnyelsebara 
energisystem, företrädesvis stirlingrelaterade, och därmed förenlig verksamhet. 

4. Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall vara lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor. 

5. Antal Aktier 
Antal aktier skall vara lägst 90 000 000 och högst 360 000 000. 

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 åtta (8) ordinarie ledamöter. 

7. Revisorer 
Ett registrerat revisionsbolag skall granska bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna 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. 
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av 
hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet 
med aktiebolagslagen, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till 
bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före 
bolagsstämman. 

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, 
koncernresultaträkning 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; 
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(d) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande 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 
aktiebolagslagen. 

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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KONVERTIBELVILLKOR KV2 

 

VILLKOR FÖR RIPASSO ENERGY AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2019/2021 
 
1. Definitioner 
I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 
 
"Avstämningsdag för Betalning"     definieras i punkt 5(a) nedan; 
 
"Avstämningskonto"      avstämningskonto hos Euroclear där respektive 

Konvertibelinnehavares innehav av Aktier 
förvärvade genom Konvertering är registrerat; 
 

"Avstämningsregister"  avser avstämningsregister fört av Euroclear i 
enlighet med lag (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella 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; 
 
"Faktisk Konverteringsdag"     definieras i punkt 6(f) nedan; 
 
"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 förvaltare avseende 
en Konvertibel; 
 

"Listbyte"  avser att Bolagets Aktier noteras på en reglerad 
marknad eller en motsvarande marknad utanför 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; 
 

"Lånet"  Bolagets konvertibla lån 2019/2021 eller, i 
förekommande fall, det sammanlagda nominella 
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belopp som vid var tid är utestående under 
Lånet; 
 

"Möte för Konvertibelinnehavare"  sådant möte med Konvertibelinnehavare som 
avhålls enligt villkor 15 och 16; 
 

"Ränteförfallodag"  den 31 december, 31 mars, 30 juni och 30 
september 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 30 juni 
2019 och den sista Ränteförfallodagen ska vara 
Slutförfallodag. 
 

"Slutförfallodag"  den dag då Lånet förfaller till betalning. 
Slutförfallodag är den sista februari 2021 i den 
mån konvertering eller inlösen inte skett 
dessförinnan, i vilka fall Slutförfallodag ska vara 
Faktisk Konverteringsdag eller den dag då 
förtida inlösen eller konvertering kan ske enligt 
dessa villkor; och 
 

"VP-konto"  det avstämningskonto för dematerialiserade 
värdepapper som förs av Euroclear i enlighet 
med lagen om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument, enligt vilket 
(i) en ägare av ett sådant värdepapper är 
direktregistrerad 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 79 505 021 kronor, uppdelat på 

Konvertibler om vardera nominellt belopp om 1 krona. 
 

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 sista februari 2019 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 23(c) föreligger ska ränta 
erläggas kvartalsvis i efterskott på varje Ränteförfallodag med start den 30 juni 2019. En sista 
ränteutbetalning, till de Konvertibelinnehavare som ej genomfört konvertering, kommer att ske på 
Lånets Slutförfallodag. 
 

d) Som framgår av villkor 9 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. lagen om värdepapperscentraler och 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. 
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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 9 och 10 ska 
ombesörjas av Bolaget. 
 

4. Efterställdhet 
a) Fordran på kapital och ränta ska i händelse av Bolagets likvidation eller konkurs medföra 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 medför rätt till 
betalning ur Bolagets tillgångar före fordran enligt detta lån. 
 

5. Betalning av ränta samt återbetalning av lånebelopp 
a) Räntebelopp och Lånet utbetalas eller återbetalas av Euroclear till den som är 

Konvertibelinnehavare eller såsom i annat fall är berättigad att uppbära räntebelopp respektive 
lånebelopp på femte Bankdagen före relevant Ränteförfallodag eller Slutförfallodag, 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 registrera 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 betalning. 
 

d) För den händelse Bolaget skulle underlåta att i rätt tid tillhandahålla Euroclear medel för 
erläggande av räntebelopp eller lånebelopp på Ränteförfallodag eller Slutförfallodag, 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 Bankdag, ska den 
skjutas upp till närmast följande Bankdag. 
 

6. Konvertering 
a) Konvertibelinnehavare ska äga rätt att under perioden från och med den 1 januari 2021 till den 

tionde Bankdagen innan Slutförfallodag, eller från och med respektive till och med den tidigare 
dag som följer av villkor 10 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 10 
kronor. Konverteringskursen kan komma att omräknas i enlighet med villkor 10. 
 

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 
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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 79 505,021 kronor och antalet Aktier med högst 7 950 502 före eventuell omräkning enligt 
villkor 10 nedan. 
 

d) Vid påkallande av Konvertering ska den av Bolaget fastställda anmälningsblanketten för 
registreringssyfte vara vederbörligt ifylld och inlämnad till Bolaget. Sådant påkallande 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 Konvertering 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 händelse inträffar 
avseende en Konvertibel ska vara "Faktisk Konverteringsdag" avseende sådan Konvertibel), 
med beaktande av beslutad eller förestående åtgärd som följer av villkor 10. När registrering har 
skett hos Bolagsverket blir registrering i Avstämningsregistret 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 9(a). 
 

7. Förtida konvertering på konvertibelinnehavares initiativ vid ett Listbyte 
a) Oaktat vad som anges i villkor 6(a) avseende tidigaste tidpunkt för påkallande av Konvertering 

ska varje konvertibelinnehavare, i händelse av ett Listbyte, ha rätt att begära förtida konvertering 
av alla sina konvertibler, till ett belopp motsvarande den vid var tid gällande Konverteringskursen. 
 

b) Bolaget ska inom fem (5) bankdagar från det att Bolaget har offentliggjort Listbytet meddela 
konvertibelinnehavare därom enligt punkt 19 nedan. Sådant meddelande (och pressmeddelande) 
ska innehålla information om Listbytet, påminnelse om konvertibelinnehavares rätt att utnyttja sin 
rätt till förtida konvertering samt sista dag för meddelande om sådan begäran av 
konvertibelinnehavare. 
 

c) Konvertibelinnehavare som önskar utnyttja sin rätt till förtida konvertering enligt denna punkt 7 
ska, inom femton (15) bankdagar från Bolagets meddelande om Listbyte, lämna meddelande 
därom till Bolaget. Sådant meddelande är bindande och kan inte återkallas av 
konvertibelinnehavaren. 
 

8. Konvertering på Bolagets initiativ 
a) Bolaget kan efter eget bestämmande från och med den nionde Bankdagen innan Slutförfallodag 

till och med den tredje Bankdagen innan Slutförfallodag konvertera alla Konvertibler till en 
bestämd konverteringskurs uppgående till 2 kronor. Konverteringskursen enligt denna punkt 8 
kan komma att omräknas i enlighet med villkor 10. 
 

b) Till följd av konvertering enligt denna punkt 8 av Konvertiblerna till nya Aktier kan aktiekapitalet 
komma att ökas med högst 397 525,10 kronor och antalet Aktier med högst 39 752 510 före 
eventuell omräkning enligt villkor 10 nedan. 
 

9. 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. 
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b) Vid Konvertering bortfaller rätten till ränta för tiden från närmast föregående Ränteförfallodag till 
dess att Konvertering sker. 

 

10. 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 avstämningskonto, 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 
Konverteringskurs. 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. 

 
B   Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av Aktierna ska moment A ovan 

äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag ska anses den dag då 
sammanläggning 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 

godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet 
om emissionen 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 bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan 
Bolaget verkställt omräkning 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 
uppkommer tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utförs av Bolaget 
enligt följande formel: 
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omräknad Konverteringskurs = 
 

föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under den i 
emissionsbeslutet 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 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. 

 
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 
genomsnittskurs - 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 
endast 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 kontantbelopp enligt villkor 6. Slutlig registrering på 
avstämningskontot sker sedan den omräknade 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 
uppkommer tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utföres av Bolaget 
enligt följande formel: 
 
omräknad Konverteringskurs = 

 
föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under den i 
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
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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 
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. 
 
Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget två Bankdagar 
efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid konvertering som verkställs därefter. 

 
Vid konvertering 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 Konverteringskurs. 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 
(inköpsrättens 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. 

 
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 
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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 bortses från sådan dag. Den 
i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning av Konverteringskursen 
enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden 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 Konverteringskursen 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 
fastställts, ska bestämmelserna i moment C sista stycket ovan äga motsvarande 
tillämpning. 
 

F.  Genomför Bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning – 
nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen, äger Bolaget besluta 
att ge samtliga Konvertibelinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet 
tillkommer aktieägarna. Därvid 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 
kontant 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 
bestämmelserna 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, 
tillsammans 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. Omräkningen ska baseras på den del av den 
sammanlagda utdelningen som överstiger 4 procent av Aktiernas genomsnittskurs 
under ovan nämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningen ska utföras av Bolaget 
enligt följande formel: 
 
omräknad Konverteringskurs = 
 
föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 
25 börsdagar räknat från och med den dag då Aktien noteras utan rätt till extraordinär 
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utdelning (Aktiens genomsnittskurs) 
 

 
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 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 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 obligatorisk, tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utförs av 
Bolaget enligt följande formel: 
 
omräknad Konverteringskurs = 
 
föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 
25 börsdagar 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 
börskurs 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. 
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Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till 
aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om Bolaget - utan att fråga är om 
minskning av aktiekapital - skulle genomföra återköp av egna Aktier men där, enligt 
Bolagets bedömning, 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. 
 

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 
avsedd 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 Konverteringskursen leder till ett skäligt resultat. 
 

J.   För fastställande av omräknad Konverteringskurs enligt ovan ska Konverteringskursen 
avrundas 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, oavsett sålunda att detta inte har 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 
19 nedan erinra Konvertibelinnehavarna 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 19 
nedan underrättas 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 
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, förutsatt att konvertering kan verkställas senast på tionde 
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska 
behandlas. 
 

L.   Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, eller 
samtliga 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 belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Bolaget ska senast en 
vecka efter periodens början genom meddelande enligt villkor 19 nedan erinra 
Konvertibelinnehavarna om denna rätt. Genom vad nu sagts inskränkes inte den rätt, 
som på grund av lag tillkommer Konvertibelinnehavare i egenskap av borgenär i 
samband med fusion. 
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Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, 
ska Konvertibelinnehavarna genom meddelande enligt villkor 19 nedan underrättas om 
fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga 
innehållet i den avsedda 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 bolagsstämma vid vilken fusionsplanen ska 
godkännas eller före den dag då aktieägarna undertecknar fusionsplanen. 
 

M.   Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen, 
varigenom Bolaget ska uppgå i moderbolag, eller blir Bolagets Aktier föremål för 
tvångsinlösensförfarande 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 
offentliggörande som anges ovan i detta moment påfordra omedelbar betalning av 
Lånets nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. 
 
Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan i detta moment M, ska – 
oavsett vad som i villkor 6 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av 
konvertering – Konvertibelinnehavare äga rätt att påkalla konvertering fram till 
slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt 
villkor 19 nedan erinra Konvertibelinnehavarna om denna rätt samt att konvertering 
inte får påkallas efter slutdagen. Vidare ska Konvertibelinnehavarna genom 
meddelandet erinras om sin rätt att påfordra omedelbar betalning i enlighet 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 
skiljeförfarande 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 påkallas. 
 
Konvertibelinnehavare äger dock rätt att under en period av två månader räknat från 
sådant godkännande eller undertecknande påfordra omedelbar betalning av Lånets 
nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Bolaget ska senast en 
vecka efter periodens början genom meddelande enligt villkor 19 nedan erinra 
Konvertibelinnehavarna om denna rätt. Genom vad nu sagts inskränkes inte den rätt, 
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som på grund av lag tillkommer Konvertibelinnehavare 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 19 nedan underrättas om 
delningsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga 
innehållet i den avsedda 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 
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 delningsavsikten, 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 
konvertering 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. 
 

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 delningsplan, eller utgången av ny slutdag vid fusion eller tvångsinlösen, ska rätten 
att påkalla konvertering åter inträda för det fall att likvidationen upphör eller fusionen, 
delningen eller tvångsinlösen 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. 

 

11. 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 förutsättning 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 10 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 erbjuden 
uppköpskurs per aktie enligt det offentliga erbjudandet och Konverteringskurs. Om 
Bolaget utnyttjar denna rätt till förtida inlösen ska Bolaget inte mindre än 20 Bankdagar 
och inte mer än 60 Bankdagar före inlösendagen meddela Konvertibelinnehavarna 
därom. Sådant meddelande ska innehålla väsentlig information avseende det offentliga 
erbjudandet som föranleder inlösen och uppgift om inlösendagen. 

 

12. 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 
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avgifter, oavsett slag, påförda eller uttagna av eller på uppdrag av Sverige eller någon svensk 
administrativ eller politisk enhet eller någon svensk myndighet med beskattningsbefogenhet, 
såvida inte avdrag eller innehållande av sådana skatter, tullavgifter, taxeringar eller statliga 
avgifter 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. 
 

13. Preskription 
Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio år efter förfallodagen. Rätten till 
räntebetalning preskriberas tre år efter respektive ränteförfallodag. De medel som avsatts 
för betalning men preskriberats tillkommer Bolaget. 
 

14. Uppsägningsgrund 
a) Om någon av de händelser som anges nedan i detta villkor 14 skulle inträffa (envar en 

"Uppsägningsgrund"), får Konvertibelinnehavare efter beslut på Möte för 
Konvertibelinnehavare uppmana Bolaget till rättelse eller säga upp Konvertiblerna till 
betalning, 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 för sig måste fungera för att 
sådana betalningar ska kunna göras; och (ii) betalning erläggs inom tio Bankdagar efter 
förfallodagen. 
 

c) 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. 
 

15. 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 
Konvertibelinnehavarna i en fråga som rör dessa villkor ska ställas till Bolaget och 
hanteras på ett Möte för 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 
Konvertibelinnehavarna och sådan person eller entitet har meddelat Bolaget att ett 
sådant godkännande 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 före ett Möte för 
Konvertibelinnehavare och som är inkluderad i det nominella beloppet för utestående 
Konvertibler vid denna tidpunkt, kan utöva rösträtt som Konvertibelinnehavare på Möte 
för Konvertibelinnehavare. Innehavare av förvaltarregistrerade Konvertibler ska anses 
som Konvertibelinnehavare istället för förvaltaren, om innehavaren uppvisar ett 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. 
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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 beslutet. 

 
e. Beslut av Mötet för Konvertibelinnehavare antas genom omröstning om någon 

Konvertibelinnehavare begär det. Varje röstberättigad Konvertibelinnehavare ska i 
samband med röstning ha en röst för varje hel multipel om 10 kronor av Konvertibler som 
Konvertibelinnehavaren innehar. 

 
f. Om beslutsförhet inte uppnås vid Möte för Konvertibelinnehavare ska Bolaget 

sammankalla ett andra Möte för Konvertibelinnehavare (i enlighet med villkor 16(a)), 
förutsatt 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 Bolagets 
samtycke. 

 
h. En Konvertibelinnehavare behöver inte använda alla sina röster eller avge alla de röster 

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 

Konvertibelinnehavare är bindande för samtliga Konvertibelinnehavare oavsett om de är 
närvarande eller företrädda vid Mötet för Konvertibelinnehavarna. De 
Konvertibelinnehavare 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 

Konvertibelinnehavarna ska betalas av Bolaget. 
 

l. Information om beslut som fattats vid ett Möte för Konvertibelinnehavare ska omgående 
sändas genom meddelande till Konvertibelinnehavarna och publiceras på Bolagets 
hemsida. Underlåtenhet att göra så ska dock inte medföra att fattade beslut eller 
uppnådda röstresultat blir ogiltiga. Protokoll från det relevanta Mötet för 
Konvertibelinnehavare ska på begäran av en Konvertibelinnehavare skickas till denne av 
Bolaget. 

 

16. 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) 
dagordning 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 Konvertibelinnehavarna 
krävs för att delta i Mötet för Konvertibelinnehavare ska sådant krav anges i kallelsen. 
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c) Möte för Konvertibelinnehavare ska hållas tidigast fem Bankdagar och senast 20 
Bankdagar från kallelsen. 

 

17. 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, företagsrekonstruktion 
eller konkurs (eller dess motsvarighet i någon annan jurisdiktion) avseende någon av 
Bolagets skyldigheter enligt dessa villkor. 
 

b) Villkor (a) ska inte vara tillämpligt om Bolaget i enlighet med dessa villkor blivit instruerad 
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 
Konvertibelinnehavare) inom skälig tid och sådan underlåtenhet eller bristande förmåga 
är pågående. 
 

c) Bestämmelserna i villkor (a) ska inte på något satt begränsa en enskild 
Konvertibelinnehavares rätt att kräva eller driva in förfallna belopp relaterade till 
Konvertiblerna som Bolaget ska betala till några men inte alla Konvertibelinnehavare. 
 

18. 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. 
 

19. 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 
meddelanden även lämnas i enlighet med bestämmelser som är tillämpliga med 
anledning därav. 
 

b. Meddelande till Bolaget ska skickas till följande adress: 
Ripasso Energy AB (publ) 
Att: Verkställande direktören 
Gruvgatan 35 B 
421 30 Västra Frölunda 

 

20. 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 
Konvertibelinnehavaren, och ska även i övrigt betraktas som Konvertibelinnehavare vid 
tillämpning av dessa lånevillkor. 
 

21. 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 utfärdade 
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 
övrigt – enligt Bolagets bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt 
och Konvertibelinnehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. 
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22. Sekretess 
Bolaget och Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om 
Konvertibelinnehavare. Bolaget äger rätt att erhålla uppgifter om Konvertibelinnehavare ur 
det av Euroclear förda skuldregistret. 

 

23. Begränsning av ansvar 
a. I fråga om de på Bolaget och Euroclear ankommande åtgärderna gäller beträffande 

Euroclear, med beaktande av bestämmelserna i lagen om värdepapperscentraler och 
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 
uppkommer, om Bolaget eller Euroclear varit normalt aktsamma. 
 

c. Föreligger hinder för Bolaget eller Euroclear att verkställa betalning eller att vidta annan 
åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas 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). 

 

24. Tillämplig lag 
Svensk lag ska äga tillämpning på Konvertiblerna, dessa villkor och därmed sammanhängande 
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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