SISTA CHANSEN ATT KONVERTERA KONVERTIBLER
AV SERIE KV1 I CORTUS ENERGY

VD HAR ORDET
Bästa konvertibelägare,
Priserna på energimarknaderna uppvisar nu, dag
för dag, nya högstanivåer. Vi kan konstatera att vi
nu befinner oss på prisnivåer som är mer än tre
gånger den nivå som rådde när vi år 2017 slöt
avtalet med Höganäs AB. Det skulle, hypotetiskt, i
dagsläget innebära en årlig intäkt på ca 50 MSEK
för en 6 MW-anläggning WoodRoll®, vilket för
nästa generations anläggning innebär en
rekordkort återbetalningstid. Även om marknaden
befinner sig i en extrem situation kan vi konstatera
att prisnivåerna överstiger våra förväntningar
och prognoser med råge. Den prisnackdel som
övergång till förnybar försörjning tidigare
uppvisade är helt utraderad, vilket bland annat
innebär att vi idag omprövar projekt som tidigare
inte har varit ekonomiskt hållbara. Det gläder oss.
Utöver ovan vill jag lyfta fram ett antal andra
trender som verkar till vår fördel. Stålindustrins
omställning till grönt stål innebär att ett grönt kol
behövs. Övergången från mineralkol till vätgas i
framtidens järnframställning kommer innebära
ett drastiskt minskat kolbehov. Kol behövs för att
järn ska bli till stål. Inom samarbetet med Höganäs
har vi testat grönt kol från oss med goda resultat.
Dessa resultat hjälper oss framåt i diskussioner
med andra stålproducenter för att kvalificera oss
som framtida leverantör.

För övriga prospekt gäller en fortsatt fokusering
på att säkerställa att vi uppfyller milstolpe 3
(MS3) i Höganäs, som förutsättning för att
komma vidare i nya affärsdiskussioner. För att
trygga ren pyrolysgas har vi tagit in experthjälp
från Tyskland. De har kommit med värdefulla
kunskaper för att förbättra cyklonfunktionen och
hur processen fungerar. Vi ser med tillförsikt fram
emot resultatet av våra pågående integrerade
körningar mot en lyckad MS3 i Höganäs.
Under hösten inbringade lösen av teckningsoptionerna av serie TO8 23 MSEK netto att
förstärka kassan med. TO9 förfaller i juni 2022
med 20% rabatt mot genomsnittlig börskurs.
Vi är nu framme vid det sista konverteringstillfället
där jag mot bakgrund av den potential vi och
marknaden ser i WoodRoll® tekniken, samt det
ökade politiska trycket till en snabbare grön
omställning, hoppas på att ni alla passar på och
konverterar till en fördelaktig kurs.
Med vänlig hälsning,
Håkan Sigfridsson

Kemiindustri har under året snabbt ökat sina
målsättningar kring gröna molekyler till befintlig
produktion och på så sätt komma bort från sitt
fossilberoende. För oss innebär det flera nya
möjligheter, både i Europa och i andra delar av
världen.
Vi kan också konstatera att oljeraffinaderier mer
eller mindre dammsuger marknaden på gröna
molekyler för att uppfylla kvotplikter inom EU men
också för sina egna mer offensiva mål. För att
finna ett substitut till fossila oljor har vi, i samarbete
med RISE (Research Institute of Sweden) och
Haldor Topsoe (ett av världens största
katalysatorföretag), genomfört tester för att
kvalificera den pyrolysolja (bioolja) som
produceras som en alternativ produkt i WoodRoll®.
Vi ser ljust på framtiden och inväntar besked om
resultat och fortsatt väg framåt.
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SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT KONVERTERA
VILLKOR

Konvertibler av serie KV1 konverteras jämte upplupen ränta till nya
aktier i Cortus Energy

KONVERTERINGSPERIOD

13 december 2021 - 17 december 2021

KONVERTERINGSKURS

0,27 SEK

Konvertering av konvertibler
Du innehar konvertibler av serie KV1
Konvertibler av serie KV1 konverteras jämte upplupen ränta till nya aktier i Cortus Energy
1. Konvertering av nominellt belopp
Ange nominellt belopp du önskar konvertera till
aktier

2. Konvertering av upplupen ränta

Upplupen ränta kommer beräknas utefter det
angivna nominella beloppet

3. Antal aktier erhållna totalt
Det totala antalet aktier som erhålls vid
konvertering är summan av antalet aktier det
nominella beloppet samt den upplupna
räntan konverterar till

Antal aktier från
konvertering av det
nominella beloppet

Antal aktier från
konvertering av
den upplupna
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Antal aktier som
nominellt belopp
konverteras till
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Konverteringskurs

(

)
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X
Periodränta
Konverteringskurs

Antal aktier som den
upplupna räntan
konverteras till

Är du direktregistrerad konvertibelinnehavare eller har du konvertiblerna hos din förvaltare?

FÖRVALTARREGISTRERAD KONVERTIBELINNEHAVARE
(DEPÅ HOS T.EX. MANGOLD/AVANZA/ NORDNET)
Konvertering för förvaltarregistrerade konvertibelinnehavare sker
i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Notera att
förvaltarna behöver din anmälan om konvertering av KV1 i god
tid innan konverteringsperioden avslutas

Anmälningssedel lämnas in
enligt instruktioner från
förvaltare

DU HAR ETT VP-KONTO (D.V.S. DIREKTREGISTERERAD KONVERTIBELINNEHAVARE)
De konvertibelinnehavare som har KV1 på ett VP-konto tecknar
sig direkt via anmälningssedel till Mangold (www.mangold.se/
aktuella-emissioner). Anmälan skickas via mail till emissioner@
mangold.se eller per post enligt instruktion på anmälningssedel

Anmälningssedeln ska vara
Mangold tillhanda senast 17
december 2021

OM DU ÄR OSÄKER PÅ OM DINA KONVERTIBLER ÄR FÖRVALTARREGISTRERADE ELLER DIREKTREGISTRERADE KONTAKTA
VÄRDEPAPPERSINSTITUTET DÄR DU HAR DITT INNEHAV.
Efter konvertering ersätts konvertibler med interimsaktier (IA) i väntan på att registrering ska ske hos
bolagsverket, vilket beräknas ske i början av januari 2022. Nyemitterade aktier berättigar till eventuell utdelning
från och med det datum som förts in i bolagets aktiebok, som förvaltas i Euroclear.
Detta är den sista konverteringsperioden av konvertibler av serie KV1. Konvertibler som ej konverterats under
konverteringsperioden, mellan den 13 december och den 17 december 2021, kommer att återbetalas till nominellt
värde, 0,50 SEK per konvertibel, jämte upplupen ränta om 10 procent. Sådan återbetalning kommer i
förekommande fall ske den 7 januari 2022.

