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1 Om tillägget till prospekt 
 
Distribution av detta tilläggsprospekt och teckning av konvertibler är föremål för vissa 
begränsningar, se ”Viktigt information” i Prospektet. 
 
Detta tillägg (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Ripasso Energy AB (publ) (”Bolaget”) 
som ett tillägg till prospektet som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 2 
november 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-16176) och som offentliggjordes av 
Bolaget samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans 
med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. 
Tilläggsprospektet har upprättas med anledning av att Bolaget genom ett pressmeddelande den 
10 november 2017 offentliggjort att Bolaget tecknat en avsiktsförklaring rörande försäljning av sju 
stycken PWR BLOK. Definitioner som används i detta Tilläggsprospekt följer av Prospektet, om 
inte annat anges. 
 
Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 21 november 
2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-19320). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 21 
november 2017. 
 
Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på 
annat sätt samtyckt till teckning av Konvertibler i Nyemissionen har enligt 2 kap. 34 § lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke 
inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 
23 november 2017. Återkallelse ska ske skriftligen till Eminova Fondkommission AB, 
Biblioteksgatan 3 3 tr, 111 46 Stockholm, eller via e-mail till info@  eminova.se. Investerare som 
har anmält sig för teckning av Konvertibler genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande 
återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer förbli bindande och om 
investerare önskar att kvarstå vid sin teckning av Konvertibler behöver denne ej vidta några 
åtgärder. 
 
För fullständiga villkor och information om Nyemissionen hänvisas till Prospektet som tillsammans 
med Tilläggsprospektet hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, ww .w.ripassoenergy.com. 
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2 Tillägg till Prospektet 

 
I Prospektet ska följande tillägg göras: 
 

 
I avsnittet ”Sammanfattning”, del ”B.3 Verksamhet” på sidorna 4-5 i Prospektet ska följande stycke 
läggas till efter det sista stycket: 
 
”Den 10 november tecknade Bolaget en avsiktsförklaring med en sydafrikansk 
ferrokromproducent gällande köp av 7 PWR BLOK innehållande 98 stirlingmotorer. Det 
potentiella ordervärdet uppgår till 3 766 000 EUR med 12 månaders leveranstid. De slutgiltiga 
kontrakten förväntas vara upprättat till den 22 december, 2017.” 
 

 
I avsnittet ”Sammanfattning”, del ”B.7 Finansiell information i sammandrag” under rubriken 
”Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång” på sida 10 i Prospektet ska följande stycke 
läggas till innan det sista stycket: 
 
”Den 10 november tecknade Bolaget en avsiktsförklaring med en sydafrikansk 
ferrokromproducent gällande köp av 7 PWR BLOK innehållande 98 stirlingmotorer. Det 
potentiella ordervärdet uppgår till 3 766 000 EUR med 12 månaders leveranstid. De slutgiltiga 
kontrakten förväntas vara upprättat till den 22 december, 2017.” 
 

 
I avsnittet ”Verksamhetsbeskriving” under rubriken ”Applikation för förbränning av industriella 
rest- och fackelgaser” på sida 35 i Prospektet ska följande stycke läggas till efter det sista stycket: 
 
”Den 10 november tecknade Bolaget en avsiktsförklaring med en sydafrikansk 
ferrokromproducent gällande köp av 7 PWR BLOK innehållande 98 stirlingmotorer. Det 
potentiella ordervärdet uppgår till 3 766 000 EUR med 12 månaders leveranstid. De slutgiltiga 
kontrakten förväntas vara upprättat till den 22 december, 2017.” 
 

 
I avsnittet ”Eget kapital, skulder och övrig finansiell information” under rubriken ”Väsentliga 
händelser efter rapportperiodens utgång” på sida 50 i Prospektet ska följande stycke läggas till 
innan det sista stycket: 
 
”Den 10 november tecknade Bolaget en avsiktsförklaring med en sydafrikansk 
ferrokromproducent gällande köp av 7 PWR BLOK innehållande 98 stirlingmotorer. Det 
potentiella ordervärdet uppgår till 3 766 000 EUR med 12 månaders leveranstid. De slutgiltiga 
kontrakten förväntas vara upprättat till den 22 december, 2017.” 
 

 

Göteborg den 21 november 2017 
 

Ripasso Energy AB (publ) 
Styrelsen 


