
VD HAR ORDET

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa 
på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot annan befintlig 
förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna 
energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, 
vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med 
processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping 
sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2022.

Bästa Teckningsoptionsägare, 

Klimatfrågan är vår tids största utmaning och 
idag än mer aktuell efter de steg som tagits vid 
COP26 i Glasgow. Cortus erbjudande till 
marknaden för förnybar energi och konvertering 
av industrins fossila energianvändning, utgår från 
den flexibla tekniska plattformen WoodRoll® som 
skapar konkurrensfördelar vid nya affärer. 

Vi fortsätter att tillsammans med våra intressenter 
för syngasproduktion utveckla Cortus unika 
koncept för produktion av vätgas, metanol, 
metan och kraftvärme. Framgångar med driften 
av anläggningen i Höganäs och färdigställande 
av milstolpe 3 (MS3) är en förutsättning för att få 
dessa affärer i mål. 

Vi gläds också åt nya möjligheter till affärer med 
den gröna stålindustrin vars framtida behov av 
gröna produkter är mycket stort. Det vi gjort 
tillsammans med Höganäs kring förnybart kol ger 
oss nu nya möjligheter utöver energigas från 
WoodRoll®. Ett annat initiativ kring grönt kol är 
Stockholm Exergi som vill använda kolprodukten 
för jordförbättring och därmed åstadkomma en 
CO2-sänka av trädgårdsrester.

Energipriserna inom Sverige och EU (för el, 
naturgas, diesel och bensin) tillsammans med 
rekordnivåer för utsläppsrätter ger stor drivkraft 
för byte till förnybar energi. Med dessa prisnivåer 
är det inte bara klimatnytta, utan nu kan Cortus 
faktiskt utmana kundernas befintliga fossila 
energipriser. För kunderna är även en möjlig 
säkring av energipriser över tid ytterligare en 
drivkraft för konvertering till WoodRoll® inom 
industri, transporter och kraft.  
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INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO8 I CORTUS ENERGY AB

I Höganäs har vi genomfört 24 h integrerad 
körning med goda resultat i processen och ren 
syngas från biomassa. Efter modifiering av bl. a. 
pyrolysreaktorn jobbar vi vidare mot 168 h 
oavbruten körning. Tillsammans med RISE och 
Haldor Topsoe har vi också genomfört ett mindre 
test i Höganäs för att få bort syre ur pyrolysolja 
vilket ökar produktvärdet och flexibiliteten i 
WoodRoll®.  
 
Vi har under 2020 genomfört en övertecknad 
konvertibelemission och under 2021 en 
övertecknad företrädesemission. Vi ser nu fram 
mot ett fortsatt starkt stöd från våra ägare i 
genomförandet av teckningsoption 8 (TO8), för 
att ta nästa steg i vår resa att realisera nya 
affärsmöjligheter.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, 
Verkställande Direktör 



 
 
 
 
 

SÅ  HÄR GÖR DU FÖR ATT NYTTJA DINA TECKNINGSOPTIONER 

Berättigar  till 
teckning av en (1) 
ny aktie i Cortus 

Energy

TECKNING GENOM NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

En (1) teckningsop-
tion av serie TO8

NOTERA ATT DE TECKNINGSOPTIONER SOM INTE AVYTTRAS ELLER NYTTJAS FÖR TECKNING AV NYA 
AKTIER KOMMER ATT FÖRFALLA VÄRDELÖSA. FÖR ATT DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE  
TO8 INTE SKA FÖRFALLA KRÄVS ATT DU AKTIVT TECKNAR AKTIER ALTERNATIVT SÄLJER DINA 

TECKNINGSOPTIONER I GOD TID INNAN NYTTJANDEPERIODEN AVSLUTAS

Villkor För varje en (1) teckningsoption av serie TO8 kan innehavaren teckna en (1) ny 
aktie i Cortus Energy

Teckningskurs 0,34 SEK per aktie 

Teckningsperiod 16 november 2021 till och med den 29 november 2021

Sista dag för handel 25 november 2021

Betalning Genom samtidig betalning

FÖRVALTARREGISTRERAD TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE (DEPÅ HOS T.EX. AVANZA)

Har du teckningsoptioner hos din förvaltare eller är du direktregistrerad? 

DU HAR ETT VP-KONTO (D.V.S DIREKTREGISTRERAD TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE)

1. Du innehar teckningsoptioner av serie TO8

För varje en (1) teckningsoption av serie TO8 
som du innehar kan du teckna en (1) ny aktie i 
Cortus Energy

2. Så här utnyttjar du teckningsoptionen

En (1) teckningsoption + 0,34 SEK ger en (1) ny 
aktie i Cortus Energy

En (1) teckningsop-
tion av serie TO8 + 

0,34 SEK
En (1) ny aktie i 
Cortus Energy

Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare sker i 
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Notera att 
förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO8 i god tid 
innan nyttjandeperioden avslutas.

VP-konto tecknar sig direkt via anmälningssedel till Mangold
(www.mangold.se/aktuella-emissioner). Ansökan skickas via mail till 
emissioner@mangold.se

Teckningslikviden 
ska vara Mangold 
tillhanda senast 

den 29 
november 2021

Betalning sker i 
enlighet med 

instruktioner från 
förvaltare

INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO8 I CORTUS ENERGY AB


