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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, 

Marknaden är i ett mycket turbulent läge efter 
den ryska invasionen av Ukraina. EU:s 
energiförsörjning är i grunden hotad när ryskt kol, 
olja och naturgas inte bara ifrågasätts utan väljs 
bort i väntan på ännu större sanktioner. 
Energipriserna inom Sverige och EU fortsätter att 
ligga på rekordnivåer (för el, naturgas, diesel och 
bensin), och tillsammans med fortsatta 
prishöjningar för olja och utsläppsrätter ökar 
drivkraften ytterligare för konvertering till 
WoodRoll® tekniken.

Cortus har slutit samarbete med det norska 
företaget BioJet, där EXXON är delägare, där vi 
erhållit en första beställning av en ingenjörsstudie 
för produktion av grön diesel. Potentialen i denna 
affär är 20 gånger större än Cortus första 
kommersiella anläggning i Höganäs.

Vi har också inlett ett samarbete med det tyska 
innovationsföretaget blueFlux Energy och erhållit 
beställning på en ingenjörsstudie för två projekt. 
Leveransen omfattar förgasare med tillhörande 
gaskylare till södra Tyskland för en halv MW 
(Köping) och för en 6 MW (Höganäs). Båda 
projekten planeras vara i drift från och med 
halvårsskiftet 2023.

Marknadens alla segment trycker på för att få vår 
uppmärksamhet. Det innebär för Cortus del ett 
kraftigt inflöde av nya förfrågningar och att flytta 
fram positionerna i de prospekt vi redan jobbar 
med. Vår utmaning är att säkerställa en 
kontrollerad expansion där fokus är på att 
säkerställa lönsamhet i samtliga nya affärer. 

OM CORTUS

Vi har nu kommit till ett läge i Höganäs där vi har 
åtgärdat och trimmat in anläggningens olika 
delar och implementerar under maj månad en 
större förbättring för att vara redo att genomföra 
milstolpe 3.  

Med en referensanläggning i Höganäs är vi nu 
redo att kommersialisera Cortus. Vi räknar med 
att göra vår första anläggningsaffär redan i år 
och den andra nästa år. Intresset för vår teknik 
och marknadens behov är mycket stort och vi ser 
framtiden an med stor entusiasm.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, 
Verkställande Direktör 

INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO9 I CORTUS ENERGY AB



SÅ  HÄR GÖR DU FÖR ATT NYTTJA DINA TECKNINGSOPTIONER 

Villkor För varje en (1) teckningsoption av serie TO9 kan innehavaren teckna en (1) ny  
aktie i Cortus Energy

Teckningskurs 0,16 SEK per aktie 

Teckningsperiod 17 maj 2022 till och med den 31 maj 2022

Sista dag för handel 27 maj 2022

Betalning Genom samtidig betalning

Erhåller du   160 SEK
     (1 000 x 0,16)

Tusen (1 000)  
nya aktier

Teckningslikviden ska vara Mangold 
tillhanda senast den 31 maj 2022

Betalning sker i enlighet med 
instruktioner från förvaltare

Förvaltarregistrerad teckningsoptionsinnehavare (depå hos t.ex. Mangold/Avanza/Nordnet)

Du har ett VP-konto (dvs. direktregistrerade teckningsoptioner)

Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare 
sker i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. 
Notera att förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av 
TO9 i god tid innan utnyttjandeperioden avslutas

De teckningsoptionsinnehavare som har TO9 på ett VP-konto 
tecknar sig direkt via anmälningssedel till Mangold 
(www.mangold.se/aktuella-emissioner). Anmälan skickas via mail 
till emissioner@mangold.se enligt instruktion på anmälningssedel

HAR DU TECKNINGSOPTIONERNA HOS DIN FÖRVALTARE ELLER ÄR DU DIREKTREGISTRERAD HAR DU TECKNINGSOPTIONERNA HOS DIN FÖRVALTARE ELLER ÄR DU DIREKTREGISTRERAD 
TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE?TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE?

TECKNING GENOM UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONERTECKNING GENOM UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER
 
Du innehar teckningsoptioner av serie TO9.  
För varje en (1) teckningoption av serie TO9  
som du innehar kan du teckna en (1) ny aktie  
till en kurs om 0,16 SEK per aktie. 
 

 
Exempel: 
Du innehar 1 000 stycken teckningsoptioner av serie TO9

En (1)
teckningsoption  

av serie TO9

Berättigar till En (1)  
ny aktie

Tusen (1 000) 
teckningsopioner  

av serie TO99

INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO9 I CORTUS ENERGY AB

NOTERA ATT DE TECKNINGSOPTIONER SOM INTE AVYTTRAS ELLER NYTTJAS FÖR TECKNING AV NYA AKTIER KOMMER ATT 
FÖRFALLA VÄRDELÖSA. FÖR ATT DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO9 INTE SKA FÖRFALLA KRÄVS ATT DU AKTIVT TECKNAR 
AKTIER ALTERNATIVT SÄLJER DINA TECKNINGSOPTIONER I GOD TID INNAN NYTTJANDEPERIODEN AVSLUTAS.


