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FÖRETRÄDESEMISSION OCH BAKGRUND 

Bolaget presterade väl under 2016 och i och med förvärvet av Biokraft i Norge togs ett viktigt steg för att utveckla 
marknaden för biogas ytterligare genom uppförandet av en helt ny anläggning för flytande biogas (LBG) i Norge. Den 
nya anläggningen är planerad att sättas i drift under andra halvåret 2017. Vår investering i en ny linje i Henriksdal i 
Stockholm färdigställdes under året, vilket markant ökar vår kapacitet. Dessutom blev vi den första biogasproducenten 
i Sverige som noterade en obligation på den öppna marknaden. Genom emissionen kunde vi hämta in 200 MSEK som 
bland annat använts för att finansiera köpet av Biokraft, vilket är ett viktigt led i att fullfölja vår diversifierings- och 
tillväxtstrategi. Försäljningen av biogas 2016 uppgick till 228 gigawattimmar. Detta innebär att försäljningen ökade med 
57 gigawattimmar jämfört med föregående år.  

Den svenska regeringen publicerade i mars 2017 ett politiskt väl förankrat förslag avseende reduktionsplikt för flytande 
drivmedel. Förslaget innebär att drivmedelsföretagen åläggs att nå en viss inblandning av förnyelsebart vid bestämda 
tidpunkter. Detta tolkar vi som en positiv signal för vidare utveckling av biogasmarknaden.  

Den primära drivkraften för biogasmarknaden utgjordes under 2016 av kollektiv- och yrkestrafiken, som fortsätter att 
satsa på biogasen. Både Volvo och Scania har utvecklat lastbilar som går på biogas, vilket är en viktig förutsättning för 
att biogasen ska kunna öka sina marknadsandelar även inom den tyngre yrkestrafiken. För den tunga trafiken är det 
särskilt angeläget att utbudet av flytande biogas ökar.  

Noteringsbeslut 
Scandinavian Biogas koncernstyrelse har fattat ett strategiskt beslut om att moderbolagets aktie skall noteras på en 
lämplig marknadsplats i närtid, tidigast hösten 2017.  

Emissioner 
För att kunna finansiera utestående investeringar, framför allt i Södertörn, samt att stärka Koncernens likviditet 
genomför vi en företrädesemission samt en riktad emission. Genom emissionerna siktar vi på att öka antalet aktier med 
cirka 19 procent, eller cirka 17 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 66 MSEK. Företrädesemissionen innefattar cirka 6 
miljoner och den riktade emissionen 11 miljoner aktier. Båda emissionerna har samma kurs 3,90 SEK/aktie. 

Företrädesemissonen - Erbjudandet i sammandrag 
För varje aktie i Scandinavian Biogas som innehas på avstämningsdagen den 24. april 2017 erhålls en (1) teckningsrätt. 
Femton (15) teckningsrätter ger rätt till att teckna en (1) aktie till en teckningskurs om 3,90 SEK per aktie. Teckning med 
stöd av teckningsrätter sker under teckningsperioden genom kontant betalning. De större aktieägare som lämnat lån 
till Bolaget om totalt 16 MSEK avser att påkalla kvittning av sina lån i Företrädesemissionen.  

Viktiga datum  
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter 24 april 2017 
Teckningsperiod 26 april 2017 – 10 maj 2017 
  

Information 

Samtliga aktieägare är välkomna till informationsmötet den 2017-04-26 kl. 11.00 på Scandinavian Biogas kontor i 
Stockholm, Holländargatan 21A. Aktieägare som kommer att delta ombedes anmäla sig på förhand till 
lotta.lindstam@scandinavianbiogas.com senast 2017-04-24. Ytterligare information finns i Memorandumet som finns 
tillgängligt på www.scandinavianbiogas.com 2017-04-18.  

Till befintliga såväl som nya aktieägare – välkomna att teckna aktier i Scandinavian Biogas! 
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